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ϱΙΚΟΠΡΝΙΚΟΝ ΠΛΤΡΙΛΡΧΕΙΟΝ 

-δός- 

"Αριθ. Πρωτ, Ισοή. 

τ. Εντιμολογιώτατε κύριε Μιχαὴλ. Γ. Θεοτοκά, δικηγό- 

ρε, τέκνον ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητόν, χάρις εἴη τῇ αὐτῆς 

᾿Εντιμολογιότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. Ασμένως ἄνακοι- 

νούμεθα τῇ αὐτῆς ᾿Εντιμολογιότητι ὅτι τὸ ὑπ᾽ αὐτῆς πρὸς 

ἔγκρισιν εἰς τὰ Πατριαρχεῖα ὑποθληθὲν πόνημα «Νομολο- 

γία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου ἀπὸ τοῦ 

ἔτους τϑοο-1896 μετὰ σημειώσεων», ἐξετασθὲν ὑπὸ εἰδυ 

κῆς ἐπιτροπῆς νομομαθῶν, διορισθείσης ὑπὸ τῆς ἹἹερᾶς 

Συνόδου καὶ τοῦ Δ.Ε. Μ. Συμθουλίου καὶ συγκειμένης 

ἐκ τοῦ Σεθασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης κυρίου 

Βασιλείου, προέδρου, τοῦ ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Συμθουλίου 

᾿Ενδοξοτάτου κυρίου Μιλτιάδου ἐφένδη ᾿Ιακώθου καὶ τῶν 

Εὐγενεστάτων κυρίων ᾿Ηλία Μαλιάκα καὶ Μ. Καραθοκυ- 

ροῦ, ἔτυχεν ὁμοφώνου ἐγκρίσεως τῇ γνωμοδοτήσει τῆς 

ἐπιτροπῆς ταύτης, κριθὲν ὅμα ὡς πόνηµα χρήσιμον πρὸς 

ὂν προώρισται σκοπὸν καὶ πρόχειρον βοήθημα εἰς εὕρεσιν 

τῆς Νομολογίας τῶν Γ]ατριαρχείων ἐπὶ τῶν ἐν αὐτοῖς καὶ 

ταῖς ἱεραῖς Μητροπόλεσι θεωρουμένων ὑποθέσεων. Τῶν 

δύο δὲ Σωμάτων ἀποφηναμένων ταὐτοχρόνως ἵνα ἐκδη- 

λωθῇ τῇ αὐτῆς ᾿Εντιμολογιότητι ὁ ἁρμόζων τῇ φερεπονίαᾳ 

αὐτῆς δίκαιος ἔπαινος, συγχαίρομεν αὐτῇ, ἐπὶ τῇ ἠθικῇ ταύτη 

ἆμοιθῇ τῶν κόπων αὐτῆς καὶ πατρικῶς εὐλογοῦντες αἰτοῦ: 

μεθα ἐπ αὐτὴν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος. 

αωγζ΄ Μαρτίου ε΄. 

Ὁ Τοποτπρπτὶις τοῦ Πατριαρχ. Θρόνου Κων/πόλεως 

Σε Ὁ Ἠφέόου Κωνόταντῖνος ἐν Χριστῷ διάπυρος εὐχέτις. 



ΓΡ κών. 

------θ---τι 

Εἰς τὴν κατάρτισιν τῆς προκειμένης νομολογίας τῶν δύο 

ἀνωτάτων παρ ἡμῖν ᾿Εκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων προέθην 

τὴν πλήρωσιν ὁμολογουμένης παρ ἡμῖν νομικῆς ἐλλείψεως 

προτιθέμενος. Κατηρτίσθη ὃ αὔτη ἐκ τῶν ἐν τοῖς πατριαρχικοῖς 

κώδιξι κατεστρωμένων ἀποφάσεων τῆς Ἱ. Συνόδου ἀπὸ τοῦ 

ἔτους 1800 καὶ τοῦ Δ. Ε. Μ. Συμθουλίου ἀπὸ τῆς συστάσεως 

αὐτοῦ (1862) μέχρι τέλους τοῦ 1896. 

Πολλῶν ἕνεκα λόγων ἐθεώρησα καλὸν ἵνα παραθέσω στοι- 

χειώδεις τινὰς ἐπεξηγηματικὰς σημειώσεις εἰς πολλὰ τῶν ζη- 

τημάτων τῆς νομολογίας, εἰς ἃ ἐπίσης παρέθηκα καὶ τὰς σχε- 

τικὰς Πατριαρχικὰς καὶ Συνοδικὰς νομοθετικὰς πράξεις τῶν 

τελευταίων ἑκατῶν περίπου ἐτῶν. 

᾿Εν τῇ Εἰσαγωγῆ γίνεται λόγος δί ὀλίγων, ἱστορικῶς μᾶλ- 

λον, περὶ τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ τῆς δικαιοδοσίας τῶν Πατριαρ- 

χικῶν, Μητροπολιτικῶν καὶ ᾿Επισκοπικῶν Δικαστηρίων. 

Οὕτως οὖσα κατηρτισµένη ἡ παροῦσα Πατριαρχικὴ νοµολο- 

γία καὶ σαφηνίζουσα κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον τὰ πλεῖστα τῶν 

ἐν τοῖς Εκκλησιαστικοῖς Δικαστηρίοις ἀπαντώντων ζητημάτων 

δι ἐλπίδος ἔχω ὅτι ἐπιτυγχάνει τοῦ σκοποῦ, ὂν προεθέμην κα- 

ταρτίζων αὐτήν. 

᾿Εν Κωνσταντινουπόλει, τῇ 20 Δεκεμθρίου 1896. 

Μ. Γ, ΘΕΟΤΟΚΛΣ 



ΠΗΓΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

Πατριαρχικοὶ κώδικες, ὧν ἄριστα καὶ χρησιμώτατα. εὑρετήρια καταρτίζει ἀπὸ 

διετίας ὁ ἀρχιμανδρίτης κ. ᾿Ιωακεὶμ Φορόπουλ.ος, ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 

Ῥάλλη καὶ Ποτλῆ, Σύνταγμα Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων. 

Γεδεών, Κανονικαὶ Διατάξεις, Κών)πολις, 1888 καὶ 1989. 

Νικολαΐδου, ᾿Οθωμανικοὶ κώδικες, Ιζων)πολις, 19609. 

Ἐκκλησιαστικὴ ᾿ Αλήθεια ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς. 

Πηδάλιον, ἔκδοσις ΙΥ, ᾿Λθῆναι, 1966. 

Κρασσᾶ, Κληρονομικὸν καὶ Οἰκογενειακὸν δίκαιον. 

Παπαρρηγοπούλου, Οἰκογενειακὸν δίκαιον. 

Οἰκονομίδου, Πολιτικὴ Δικονομία. 

Καραθοκυροῦ, Κλεὶς ᾿Οθωμαν. νομοθεσίας, καὶ Κῶδιξ τοῦ κληρονομικοῦ 

δικαίου. 

Μομφερράτου, Κληρονομικὸν δίκαιον μοναχῶν καὶ κληρικῶν; Αθῆναι, 1890. 

Εὐθυμίου, Περὶ ἀποδείξεως, ᾿Δθῆναι, 1880. 

Σερουΐου, Ἐπιτομὴ ῥωμ. καὶ βυζαντ. δικαίου, ων)πολις, 1886. 

᾿Αρχ. Μελισσηνοῦ Χριστοδούλου, Τὰ κωλύματα τοῦ γάμου, (ων)πολις, 1950. 

Μπαλάνου καὶ Γκίνη, Νομολογία ᾿Αρείου Πάγου ἐπὶ τοῦ ἁστικοῦ δικαίου, 

3Αθῆναι, 1996. 

Φλογαΐτου, δικαστικοὶ νόμοι. 

Αδ6ετ, ἀτοὶί ἱπίεγηαίίοπα] ργἰνό (γααποίίοη Α, Βἰνίετ, Ῥατῖς, 1854. 

(αἶνο, κ» η πα. ἐν μεταφράσει ἑλληνικῇ Παπαφρράγκου, 

᾿Αθῆναι, 1893. 



ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΙΚΟΠΙΗΝ 

Ἱ. Σ. 1 (1δοΟ).Ξ- ᾿Απόφασις “Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ ἀριθ. 1 τοῦ ἔτους 18οο. 

Μ. Σ. 190 (1806). « Διαρκοῦς ᾿Εθνικοῦ Μικτοῦ Συμθουλίου ὑπ’ ἀριθ. 1οο 

τοῦ ἔτους 1596. 

Πρ. Ἱ. Σ.-- Πρακτικὰ 'Ιερᾶς Συνόδου], 

Πρ. Μ. Σ.-- ". Διαρκοῦς ᾿Εθνικοῦ Μικτοῦ Συμθουλίου.ὶ 

Γρ. Π. Σ.-- Γράμμα Πατριαρχικὸν καὶ Συνοδικόνϑ, 

Γρ. Π.-- Γράμμα Ι]ατριαρχικόν.3 

Ἐγκ. Π. καὶ Σ.-- Εγκύκλιος Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδική. 

Σύντ.-- Σύνταγμα ϑείων καὶ ἱερῶν Κανόνων, 

Καν. Διατ.-- Κανονικαὶ διατάξεις Μ. Γεδεών. 

Π10}.. Δικ.-- Πολιτικὴ Δικονομία. 

᾿Εμπ. Δικ.-- ᾿Εμπορικὴ Δικονομία. 

Παρ. Ἔμπ. Κωδ.-- Παράρτημα ᾿Εμπορικοῦ Κώδικος. 

Δικ, Νομ.-- Δικαστικοὶ νόμοι. 

᾿Αρμ. Α. α. 1Ξξξ ᾿Αρμενοπούλου βιθλίον Α΄, τίτλος α΄, 8 1. 

Μ. Μ. Δ.-- Μικτὸν Μητροπολιτικὸν Δικαστήριον. 

Π. Μ. Δ.-- ΙΙνευματικὸν κ, ’ 

Μ. Ε. Δ.-- Μικτὸν ᾿Επισκοπικὸν " 

Π. Ε. Δ.-- Πνευματικὸν η η 

------------Νι-------------- 

ο. ----.ες ο 

. - ὧν - πλ - ; 

1. Ἐν τοις Πρακτικοῖς τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ τοῦ Δ. Ἡ. Μ. Συμθουλίου ἅπαν- 
- . - ε ὯΝ . 5 ’ ” ἠδέ - δι ᾽ 

τῶνται καὶ πᾶσαι αἱ προλικαστικαὶ ἀποφάσεις, αἶτινες οὐδέποτε ἐκδίδονται κατ 

ἐλίαν. 

2. Αἱ ἀποφάσεις τῆς “Ἱ. Συνόδου διετυποῦντο οὐ πρὸ πολλῶν ἐτῶν διὰ χραμ.- 

μάτων ἰΠατρυαρχικῶν καὶ Συνοδεκῶν, ΄ 
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ΓΙΞΚΡΙΛΠΛΙΞ 

. Χρησιμότης τῆς Νομολογίας ἐν γένει καὶ ἰδίᾳ τῆς Πατριαρχικῆς. 

« Ὀργανισμὸς τῶν ᾿Εχχ)νησιαστικῶν Δικαστηρίων. 
« Ἱερὰ Σύνοδος. 

« Διαρχὲς ᾿Εθνικὸν Μικτὸν Συμθούλιον. 

. Δικαστήρια τῶν Μητροπόλεων καὶ ᾿Επισχοπῶν. 

. Γραμματεῖς, συμθολαιογράφοι, δικηγόροι καὶ κλητῆρες. 

« Δικαιοδοσία ἐν γένει ᾿Εχχ)ηησικστικῶν Δικαστηρίων. 

Νόμοι ἰσχύοντες ἓν τοῖς Ἠχκλησιαστικοῖς Δικαστηρίοις. (6ο ο00 ου ζδο ο ο0ο ο σδο Ο0 -: ο ὅτι Η ς5 το πα 

ππ---------πππττη 

ΣΤ 

Νομολογία καλεῖται ἡ. ἐκ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων 

ἐξαγομέννι δικανικὶν συνήθεια. 1 νωστὸν εἶναι ὅτι οἱ νό- 

μοι, ὡς πάντα τἀνθρώπινα ἔργα ἐν γένει, οὐδὲ τέλειοι, 

οὐδὲ σαφεῖς εἶναι πλειστάκις: διότι οὔτε τὰς διαφορὰς πά- 

σας εἶναι δυνατὸν νὰ προΐδωσιν, οὔτε μίαν καὶ μόνην ἐπι- 

δέχονται συνήθως ἑρμηνείαν. Εἰς συμπλήρωσιν τοῦ ἀτε- 

λοῦς καὶ ἑρμπνείαν τοῦ ἀσαφοῦς νόμου προσέρχεται ἡ 

πρακτικὶν τῶν δικαστηρίων συνήθεια, ἥτις ἀναλόγως τῶν 

ἑκάστοτε ἀπαντωσῶν εἰδικῶν περιπτώσεων, ἐφαρμόζουσα 

τοὺς κειμένους νόμους, οὐ μόνον ἑρμπνεύει καὶ συμπλη- 

ροῖ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ παρακολουθοῦσα τὰς κοινωνικὰς 

ἰδέας καὶ τὰ ἤθη, ἔχουσα δὲ ὑπ᾽ ὄψει καὶ τὴν ἐπιείκειαν 

καὶ τὸ ἀπόλυτον δίκαιον μᾶλλον ἣ τὸ ξηρὸν τῶν νόμων 

γράμμα, πλατύνει καὶ ἔστιν ὅτε ἀντικαθιστᾷ αὐτούς, 
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Τὴν νιμολογίαν ἀπεκάλουν οἱ Ῥωμαῖοι ἄριστον τῶν 

νόμων ἑρμπνευτήν, ορίίπια ἱπίογργος Ιεριπῃ, ὁ δ’ αὐτοκρά- 

τωρ Σεθῖρος διέταξεν ἵνα ἐπὶ ἀμφιόθόλων ἐπέχῃ τόπον 

νόμου ἡ σταθερὰ τῶν δικαστηρίων συνήθεια. Ἡ χρπσιµότιις 

τῖις νομολογίας εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν πρακτική, διότι, εἰ καὶ νό- 

μου ἰσχὺν δὲν ἔχει οὐδ᾽ ὑπὸ τοῦ ἀλαθήτου ἀπαραιτήτως 

καλύπτεται, ὅμως ὑποθάλλουσα εἰς τὸν δικαστὴιν τὰ διδάγ- 

ματα τῖις πείρας καὶ ὑποδεικνύουσα αὐτῷ τὰς ὑπὸ τῶν ἆνω- 

τέρων δικαστπρίων δοθείσας τῶν διαφορῶν λύσεις καὶ τῶν 

νόμων ἑρμηνείας, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν στουδαίως εὐκολύνει αὐτὸν 

ἐν τῇ ἐκπληρώσει τῶν ἑαυτοῦ καθγκόντων, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ 

ὑπεχρεοῖ αὐτὸν ἐμμέσως ἵνα συμμορφωθῇ τῇ συνηθείᾳ τῶν 

δικαστηρίων τούτων καὶ συντελεῖ οὕτως εἰς τὴν ὁμοιόμορ- 

ᾧον τῆς δικαιοσύντις ἀπονομήν, ἥτις τὸν σπουδαιότεςον 

τοῦ δικαίου ἀποτελεῖ χαρακτπρισµόν. 

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἡ νομολογία συχνάκις ποικίλλει καὶ 

κυμαίνεται καὶ σπανίως ἐπὶ μακρὰν σειρὰν ἐτῶν μένει ἁμε- 

τάθλητος: ἀλλὰ καὶ ἡ μεταθολὴι αὕτη, οὖσα μεταθολὴ ὡς 

ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τὰ κρείττω, εἶναι ἀρκούντως ἐκ τῶν 

πραγμάτων δεδικαιολογπμέννι. Ἱκατὰ τὶνν κρατοῦσαν γνώ- 

μπιν αἱ κοινωνικαὶ ἰδέαι καὶ ἀρχαὶ βαίνουσιν ἀείποτε µετα- 

θαλλόμεναι καὶ συνήθως βελτιούμεναι, καὶ ἡ. νομοδογία 

ἄρα, ἥτις, ὡς εἴοπται, παςακολουθεῖ αὐτὰς δὲν δύνα- 

ται νὰ μένη ἀδρανὴς καὶ στάσιμος, προσπλωμµένι εὖπει- 

θῶς εἰς νόμους τεθέντας πρὸ πολλῶν ἐτῶν καὶ ὑπὸ ἀλ- 

λοίας κοινωνικὰς ἰδέας, ἰδίᾳ μάλιστα ὅταν ὁ νομοθέτης 

ὀκνῇ, Ἰν δὲν εἶναι ἕτοιμος ἵνα μεταθάλη. Τι συμπληρώσῃ 

αὐτούς. | 

Ἡ νομολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἰδιάζου- 

σαν κέκτηται ἱστορικήν, νομικὶνν καὶ πρακτικὴν πρὸ πάν- 
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των ἀξίαν: διότι ἐπὶ πολλὰς ἑκατοντάδας ἐτῶν σχεδὸν πάν- 

τα παρ᾽ ἡμῖν διὰ τῖις συνηθείας καὶ παραδόσεως ἐρρυθμί- 

ζοντο. Δι’ αὐτῆς καταφαίνεται τὸ διῆκον πνεῦμα ἐν τῇ, 

ἀπονομῇ, τῖις δικαιοσύνης παρὰ τῆς Ἐκκλησίας, πνεῦμα 

παραδόσεως καὶ ἐπιεικείας, πνεῦμα καθαρῶς ἐκκλπσια- 

στικὸν καὶ σύμφωνον πρὸς τὰς κρατούσας ἑκάστοτε Κοινω- 

νικὰς καὶ πολιτικὰς ἰδέας. Ἡ Ἐκκδποία συνήθως μὴν ἀπο- 

πακουνοµέντ τοῦ νόμου, ἀλλὰ καὶ μὴ αὐστηρῶς εἰς τὸ 

γράμμα αὐτοῦ προσπλουμένχι ἀπένεμε τὴν δικαιοσύνην, 

εὐστοχώτατα εἰδιῖα ἵνα ἐξοικονοιιῇ τὰς περιστάσεις, κα- 

τορθοῦσα ὃ’ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἵνα ἀμφότεςα τὰ διάδικα 

μέρν. ἱκανοποιῇ καὶ πείθουσα ταῦτα διὰ χριστιανικῶν 

συμθουλῶν καὶ δι᾽ ἐπιτιμίων ἐν ἀνάγκη ἵνα μετὰ πολλοῦ 

τοῦ σεθασμοῦ τὰς ἀποφάσεις αὐτῖις ἐκτελῶσιν. Ἡ Ἐκκλη- 

σία ἀπὸ τῖις ἁλώσεως ιιέχρι τοῦ 1800 περίπου ἐδίκαζε πά- 

σας τῶν προσερχομένων αὐτῇ χριστιανῶν τὰς δ:αϑορὰς καὶ 

αὐτὰς ἔτι τὰς ἐμπορικὰς ὡς διαιτητικὶ καὶ διοικιιτικὴ 

μᾶλλον ἀρχὴ Τι ὡς δικασιυκή: ἀπηλλαγμένη. δὲ δικονομι- 

τῶν διατυπώσεων, διδουσῶν ἔστιν ὅτε χώραν εἰς στρεψο- 

δικίας καὶ βραδύτητας, ἔθαινεν εὐθὺ εἰς τὶιν τῶν διαφορῶν 

λύσιν, ἂν πολλάκις κατώρθου ἵνα τὰ διάδικα μέρη ἐκ συµ- 

φώνου ὑποθάλλωσιν αὐτῇ. Πιστὴν εἰκόνα τῖις δυνάμεως 

καὶ πειθοῦς τῖις ᾿Εκκλγσίας ἀπαντᾷ τις ἔτι ἔν τισιν ἐπαρ- 

χίας καὶ χωρίοις, ὧν οἱ κάτοικοι προσεοχόμενοι πρὸς τὰ 

ἐκκδαισιαστικὰ δικαστήρια καὶ ὅδ πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, 

ἀπεκδέχονται τὰς ἀποφάσεις αὐτῶν ὡς ἀλαθήτους, ἁπάρ- 

τηλια θεωροῦντες τὴν παρακοὴν εἰς τὰ κελεύσματα αὐτῶν. 

Κατὰ τῶν ἀποφάσεων τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν δικαστποίων 

αὐτῶν ἐπετρέπετο νὰ διαθιθασθῶσι παράπονα πρὸς τὴν 

Μεγάλιιν Ἐκκλιισίαν, ἥτις, ἂν ταῦτα Ίισαν βάσιμα, οὐ μό- 
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νον ἠκύρου τὴν ἐκκαλουμένπν ἀπόφασιν, ἀλλὰ καὶ ἐπετί- 

μα τὸν ἐκδόντα ταύτην ἀρχιερέα. ᾿Απὸ τοῦ 1800, ὅτε διερ- 

ρυθμίσθησαν τακτικώτερον τὰ παρ᾽ ἡμῖν, ἡ ἀπεριόριστος 

δικαιοδοσία τῶν ἐκκλσιαστικῶν δικαστηρίων σαφῶς καθω- 

ρίσθη, ἀλλὰ καὶ περιωρίσθη, καὶ ἀπὸ τῖις ἐποχῖς ταύτης 

τὰ ἐκκλιισιαστικὰ δικαστήρια ἀπονέμουσι τὴν δικαιοσύνην 

νομικῶς καὶ δικαστικῶς μᾶλλον Τι διαιτητικῶς. 

Τὰς λύσεις πάσας τῶν διαφορῶν, τὰς ὁποίας ἡ Μεγάλη 

Ἐκκλιισία ἐδίκασεν ἀπὸ ἑνὸς περίπου αἰῶνος ὡς ἐκκλη- 

σιαστική, διοικηιτικὴν καὶ δικαστικὶν ἀρχή, τὰς δύσεις ταύτας 

περιέχει ἡ παροῦσα νομολογία, ἥτις κατ᾽ ἀντίθετον λόγον 

πρὸς τὰς νομολογίας ἄλλων ἀνωτέρων δικαστηρίων ὅσῳ 

ὀλιγώτερον ἱκανοποιεῖ τὸν ἐπιστήμονα νομικόν, τόσῳ πε- 

ρισσότερον χρήσιμος εἶναι εἴς τε τὸν ἱστορικὸν καὶ εἰς τὸν 

πρακτικὸν νομικόν. ἳ 

3 

Ὁ ὀργανισμὸς τῶν ᾿Εκκδιισιαστικῶν Δικαστηρίων δὲν 

εἶναι πανταχοῦ ὁμοιόμορφος καὶ ἐν πολλαῖς ἐπαρχίαις πα- 

ραλλάσσει, καθὸ μῖι ὑπάρχοντος εἰδικοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 

κυρίως ὑπὸ τῶν τοπικῶν ἐθίμων καὶ κανονισμῶν διεπομένου. 

Ὁ Οἰκουμενικὸς θρόνος Ιζωνσταντινουπόλεως περιλαµμ- 

θάνων ἅπασαν τὴν Εὐρωπαϊκὴν Τουρκίαν, µέοος τῖις Βουὰ- 

γαοίας, τῖις ᾽Ανατολικῖις Ρωμυδίας καὶ τῖις Μικρᾶς ᾿Ασίας, 

τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου πελάγους μετὰ τῖις Κοήτπς, ἀπο- 

τελεῖται ἐξ Τ4 ᾿Αοχιεπισκοπικῶν ἓν Μπτοοπόλεων! καὶ ἐξ 20 

Ι. Ὁ κατάλογος τῶν Μητροπόλεων κατὰ τὸ Συνταγμάτιον, καθ” ὃ 

γίνεται ἡ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συγκρότησις, ὡς κατωτέρω ὃν ἢ ὃ 

ὁρίζεται, ἔχει ὦδε: 
΄ 
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Ἐπισκοπῶν! ὑπαγομένων εἰς 5 τῶν Μητροπόλεων τούτων. 

"Ἐν πάσαις δὲ ταῖς ᾿Επισκοπαῖς καὶ ᾿Αρχιεπισκοπαῖς ταύ- 

Καισαρείας, 

Ἐφέσου. 

« Ἡρακλείας, 
Κυζίκου - 

- 

Νικομηδείας, 

Νικαίας. 

. Χαλκηδόνος, 

Δέρκων. 

Θεσσαλονίκης, 

Αδριανουπόλεως, 

. ᾿Αμασείας, --- [-- ---Ὁ- «0ο Οὐ - Ο5 | ο ο εὐ -- 

Ἰωαννίνων, 

- ́») « Προύσης. 

Πελαγωνείας. 

. Νεοκαισαρείας, κ - ολ... 

Ἰκονίου. 

« Βερροίας. 

Πισιδείας, 

. Κρήτης, 

. Τραπεζοῦντος. 

. Νικοπόλεως. 

90. Φιλιππουπόλεως, 

. Ῥόδου, 

« Σερρῶν. 

πᾶ -Ἱ 

το το -- -. Ὁ «ϱὉ 

το το ος Οι ΗΣ ο « Δράμας. 

20. 

ΘΊ, 
28. 

29. 

90. 
91. 

99. 
99, 

94, 
80. 

96. 
9 
ο 

98. 

99. 

40 

41. 

49, 

40. 

44, 

45. 

40. 

47. 

48. 

49. 

50, 

Σμύρνης. 

Μυτιλήνης. 

Διδυμοτείχου. 

᾿Αγκύρας. 

Φιλαδελφείας. 

Μελενίκου. 

Αἴνου. 

Μηθύμνης. 

Μεσημθρίας. 

Σάμου. 

Βιζύης. 

. Αγχιάλου, 

Βάρνης. 

Μαρωνείας. 

Σηλυθρίας, 

Σωζοαγαθοπόλεως, 

Ξάνθης, 

Γάνου καὶ Χώρας, 

Χίου. 

Λήμνου. 

Ἴμθρου. 

Δυρραχίου, 

Σκοπείων. 

Καστορίας. 

Ῥασκοπρεσρένης. 

1. Κατάλογος ᾿Επισκοπῶν. 

α΄ τις Ἡπτροπόλεως ᾿Εφέδου 

Ι ᾿Ηλιουπόλεως καὶ Θυατείρων. Ι 

2 Κρήνης. 

3 ᾿Ανέων. 

β’ τῖις Ἡπτροπόλεως 'Ηοακλείας 4 
Ι Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων, 5 

2 Μετρῶν καὶ ᾿Αθυρῶν. 

3 Μυριορύτου καὶ Περιστάσεως, 7 

Υ τις Μπτοοπόλεως θεό/νίν]ς 
Κίτρους, 

Καμπανίας, 

᾿Λρδαμερίου., 

Ι 

2 
3 ΙΙολυανῆς καὶ Βαρδαωριτῶν, 
4 

5 

δ]. 

62. 

συ, 

54, 

50, 

56, 

ΟΊ. 

ὅ8. 

69, 

60. 

61. 

62, 

65. 

64. 

0ὔ, 

66, 

07, 

68. 
69. 

Τ0 

Ἰα, 

το. 

Το. 

4. 

2 “Ρεθύμνης 

3 Κυδωνίας 

Πέτρας. 

Βοδενῶν. 

Κορυτσᾶς. 

Βελεγράδων. 

Στρωμνίτζης, 

Γρεθενῶν. 

Σισανίου. 

Μογλενῶν, 

Τ]ρεσπῶν. 

Δεθρῶν. 

Κασσανδρείας. 

Χαλδείας. 

Ἐλασσῶνος. 

Προικοννήσου. 

Δρυϊνουπόλεως, 

(ζώου. 

Λιτίτσης. 

Καρπάθου. 

Σερθίων. 

Νευροκοπίου. 

Λέρου καὶ Καλύμνου, 

Παραμυθίας, 

Βελλᾶς, 

Κολωνίας. 

Ἐλευθερουπόλεως, 

δ’ τῖις Μητροπόλεως Μοίτης 
᾿Αρκαδία:-. 

καὶ Αὐλοποτάμου. 

καὶ ᾿Αποκορώνων, 

Χερρονήσου. 
Ν«Ν 6 Κισάμου καὶ Σελίνου, 

Ἱερισσοῦ καὶ ἁγίου "Όρους, 

Λάμπης. 

8. “Ἱερᾶς καὶ Σιτείας. 

ε’ τῖς Μπτοοπόλεως Σιιύρνης 

Ι Μοσχονησίων. 
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ταις τοῦ Οἰκοιηιενικοῦ θρόνου, ὡς καὶ ἐν τοῖς Πατριαρ- 

χείοις, ἑδοεύουσι συνήθως μὲν δύο, ἐξαιρετικῶς δὲ ἔν τισιν 

αὐτῶν πλείονα τακτικὰ ἐκκδισιαστικὰ δικαστήρια, ἄτινα 

κατὰ τοὺς Γενικοὺς Κανονισιοὺς καὶ κατὰ τὰς Πατριαρχι- 

κὰς καὶ Συνολικὰς ἐγκυκλίους τῖις 11 Ἰανουαρίου 1881, τῆς 

9]. Ἰανοιαρίου [891 κλπ. διακρίνονται ὡς ἑξῆς. 

Δ΄ Εἰς Πνευιιατικὰ καὶ εἰς Μικτά. 

Τὰ Πνευματικὰ δικαστήρια, ἀπαρ-ιζόμενα ἐκ κληρικῶν, 

συνήθως 9---ὰι καὶ ποοεδρευόµενα ὑπὸ τ.ῦ κατὰ τόπος 

Ἄρχιει έως ἣν τοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ δικάζουσι, κεκλεισµέ- 

γων τῶν θυρῶν, τὰς πνευματικὰς λεγ μένας ὑποθέσειςνἴτοι 

τὰς πεοὶ μνηστείας, γάμου, διατοοφῖις συνεστῶτος τοῦ γά- 

μον καὶ τὰς ταύταις συναφεῖς. 

Τὰ δὲ Μικτὰ ἀπαοτιζόμενα συνήθως ἐκ ὅ---6 λαϊκῶν με” 

λῶν, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ ἐξ ἑνὸς ἵν πλειόνων κληρικῶν, 

προεδρευόµενα δὲ ἐπίσας ὑπὸ τοῦ ᾿Αρχιερέως ἢ, τοῦ 

Ἐπιτοόπου αὐτοῦ, δικάζουσι δημοσίᾳ συνεδριάζοντα τὰς 

εἰς τὶν δικαιοδοτίαν τῶν ᾿Βκκλησιαστικῶν δικαστποίων 

ὑπαγομένας ὑλικὰς ὑποθέσεις, ἤτοι πά "ας τὰς περὶ διαθη- 

κῶν, ἀφιερωτικῶν ἐγγράφων (βακφιγέ), διατροφῖις μετὰ τὴν 

λύσιν τοῦ γάμου, τραχώματος καὶ προικός, συνεπειῶν λύ- 

σεως μνηστείας καὶ γάμου συμθαινούσας διαφοράς, ἔτι δὲ 

καὶ τὰς περὶ κληρονομίας ἐξ ἀδιαθέτου, ἀλλὰ μόνον ἂν 

κατ᾽ αἴτησιν ἀμφοτέρων τῶν διαδίκων ἀνατεθῶσιν εἰς αὐτά. 

Ποὸς ταύταις δὲ καὶ πάσας τὰς ὑλικὰς ὑποθέσεις, ἐν αἷς 

ἓν τῶν διαφερομένων μερῶν τυγχάνει κλιιρικὸς Τι πρόσω: 

πον Ἰθικόν, οἷον Μονή, Εφορία Ναοῦ τινος, Νοσοκομείου 

Ἱ Ῥχολῖις, ταὶ ἐν γένει πᾶσαν ὑκόθεσιν; ἣν ἡ πολιτικὴ 

ἀοχῖι ἤθελε παραπέμψῃ εἰς ταῦτα. 
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Β’ Εἰς ᾿Επισκοπικά, Μιιτροπυλιτικὰ 
- [4 

καὶ Πατοιαρχικά. 

Τὰ 'Επισκοπικὰ δικαστήρια, μικτά τε καὶ πνευματικά, 

ἑδοεύουσιν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Ἐπισκόπου, ὑφ᾽ οὗ καὶ προε- 

δρεύονται, δικάζουσι δὲ ποωτοδίκως τὰς διαφορὰς τῶν 

ἐν τῇ ἐπισκοπικῇ αὐτῶν περιφερείᾳ οἰκούντων χρι- 

στιανῶν. | 

Τὰ Μητροπολιτικά, ἐπίηηις μικτὰ καὶ πνευματικά, ἔχουσι 

τὶν ἔδραν αὐτῶν ἐν τῇ τοῦ Μητροπολί-ου καὶ δικάζουσι 

πρωτοδίκως μὲν τὰς διαφορὰς τῶν ὑπὸ τῖιν δικαιοδοσίαν 

αὐτῶν ὑπαγομένων χριστιανῶν, ἐφεσίμως δὲ τὰς διαφο- 

ρὰς τὰς ἐκδικασθείσας πρωτοδίκως ἐν τοῖς δικαστηρίοις 

τῶν ἐπισκοπῶν τῶν τελουσῶν ὑπὸ τὰς Μπτροπόλεις, ἐν αἷς 

ταῦτα ἑδρεύουσι. 

Τέλος τὰ Παιριαρχικὰ δικαστήρια εἶναι τρία τὰ ἑξῆις. 

α’.) Τὸ Ἐπκκδπσιαστικὸν ἴι Πνευματικὸν Δικαστήριον, β΄.) 

ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ γ΄.) τὸ Δ. Ε. Μ. Συμθούλιον. 

Τὸ Ἐκκλιισιαστικὸν Τι Πνευιιατικὸν Αικαστήριο»,.' 
2 2 - 

ὅπερ ἐν ἀρχῇ. Προθουλευτιικὶ Ἐπιτροπὶ ἐκαλεῖτο, συνέστη 

τ 1 ”. Τὶ ν ’ 

1. Ιζανονισμὸς τοῦ Ἐκκλιοδιαότικοῦ Δικαστηρίου. 

᾿Αρθο. Α΄’. Τὸ Ἐκκλ. Δικαστήριον ἀπορρέει ἐκ τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκου- 

χενικοῦ Πατριάρχου. 
Ι ἘΚ) 

"λρθρ Β΄’. Τὸ εἰρημένον δικαστήριον σύγκεινται ἀπὸ ἐξ μελῶν, τοῦ Μ. Πρω» 

τοσυγκέλλου, τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως τῆς 1. Συνόδου, τοῦ Μ. ᾿Αρχιδιακόνου καὶ 

τριῶν πρεσθυτέρων ἐκ τῶν ἑνοριῶν τῆς πρωτευούσης ὀφρικιάλων τοῦ Οἰκουμε- 

νικοῦ Θρόνου, διοριζομένων κατ ἰδίαν ἐκλογὴν τῆς Δ. Θ. Παναγιότητος. 

“Αρθρ. Γ΄. ΙΙρόεδρος τοῦ Δικαστηρίου διορίζεται ἓν ἐκ τῶν συνοδικῶν µε- 

λῶν ὑπὸ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 

ΣΗΜ. Τὸ ἄρθρον τοῦτο ἑτροποποιηθη ὑπὸ της Ἱ. Συνόδου, ἥτις κατὰ τὴν συνε- Ἠμ' ; ἱ 5 ”- | 

. . Τ,.|Φ Ὦ σα 3 ” , - 1} 

δρίασιν αὐτῆς τῆς 16 Ν/θρίου 1818 ἀπεφάσισεν ὅπως προεδρεύῃ τοῦ ᾿ἐχκλ. Δι- 

Χαστηρίου ὦ Πρωτοσύγκελος. 
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δι ἀποφάσεως τῖις 1. Συνόδου τῆς 19 Αὐγούστου 1809, εἰς 

ἀντικατάστασιν τοῦ ὀλίγα ἔτι πρότερον καταργηθέντος 

"Δοθρ. Δ’. Τὸ Δικαστήριον συνέρχεται ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς πάλαι εἰσηγητι- 

κῆς ᾿Επιτροπῆς δὶς τῆς ἑθδομάδος κατὰ τετάρτην καὶ παρασκευὴν, καθ᾽ ἃς οὐ 

συνεδριάζει ἡ Σύνοδος. 

ΣΗΜ. Καὶ τὸ ἄρθρον τοῦτο ἑτροποποιήβη, διότι νῦν τὸ Εκκλ. Δικαστήριον συν- 

ελριάζει τακτικῶς μὲν κατὰ Δευτέραν, ἓχτάχτως δὲ κατὰ Πέμπτην. 

"Αρθρ. Β΄. “Άπαντα τὰ µέλη παρεκτὸς λόγου ἀσθενείας ὀφείλουσι νὰ πα- 

ρευρίσκωνται τακτικῶς. 

᾿Αρθρ. ΣΤ’. Τὸ Δικαστήριον θεωρεῖται πλῆρες ὅταν σύγκηται ἓκ τῶν δὺο 

τρίτων τῶν μελῶν αὐτοῦ. 

"Αρθρο. 2’. Τὸ Δικαστήριον δικάζει πᾶσαν ὑπόθεσιν ἐκκλησιαστικὴν καὶ 

οἰανδήποτε ἄλλην ἐκ τῶν εἰσαγομένων εἰς τὴν 1. Σύνοδον, παραπεμπομένην 

εἰς αὐτὸ ὑπὸ τῆς Α’ Θ. Παναχιότητος. 

"Δρθρ. Π΄’. Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Δικαστήριον ἔχει δὺο γραμματεῖς, τὸν τῆς 

Μ. Πρωτοσυγκελλ.ίας καὶ τὸν Πριμικήριον, ὁ μὲν συντάττει καὶ ἀναγινώσκει τά 

πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων καὶ ἀνακρίσεων καὶ τὰς ἀλληλογραφίας, ἃς τὸ δικα- 

στήριον διατηρεῖ πρὸς ἄλλα δικαστήρια ἢ ἑνοριακὰς κοινότητας, ὁ δὲ τὰς ἀπο- 

φάσεις καὶ τὰς κλήσεις ἑνεργουμένας διὰ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας, τῇ προη- 

γουμένη συνεννοήσει μετὰ τοῦ Ι]ροέδρου. κρατεῖ δὲ καὶ τὰ ἀρχεῖα τοῦ Δικα- 

στηρίου' οὐδέτερος δὲ τῶν γραμματέων ψῆφον καὶ γνώμην ἔχει, 

“Αρθρ. Θ΄’. Λὶ παραπεμπόμεναι ὑποθέσεις εἰς τὸ ᾿Ἐκκλησιαστικὸν Δικαστή- 

ριον εἰσάγονται ἐν αὑτῷ κατὰ χρονικὴν σειρὰν (παρεκτὸς ἑκτάκτου ἀνάγκης), 

κρατοῦντος ἐπὶ τούτῳ τοῦ Πριμικηρίου πινάκιον, ἐν ᾧ σημοιοῦνται αὗται μετ 

αὔξονος ἀριθμοῦ, 

"λοθρ. 1’. Οἱ νόμοι καθ οὓς ἐνεργεῖ τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν Δικαστήριον εἰσίν : 

οἱ Κανόνες τῶν Θεοκηρύκων ᾿Αποστόλων, τῶν σεπτῶν Συνόδων, τῶν Θεοφό- 

ρων Πατέρων, αἱ κατὰ καιροὺς ἐκδιδόμεναι Πατριαρχικαὶ καὶ Συνοδικαὶ ἐγ- 

κύκλιοι καὶ ὁ ᾿Αρμενόπουλος, 

"Αρθο. ΙΛ’. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου γίνονται συµ- 

φώνως τοῖς ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ τεθεῖσι νόμοις, ἐλευθόρως καὶ κατὰ συν- 

εἴδησιν ἀποφαινομένου ἑκάστου μέλους περὶ τοῦ ζητήματος ἐν πλήρει δικαστικῇ 

ἰσοτιμίᾳ καὶ ἀνεξαρτησίᾳ, εἰ δέ ποτε ἐπέλθοι διαφωνία γνωμῶν, αἱ διάφοροι 

γνῶμαι σημειοῦνται ἐν τοῖς Πρακτικοῖς διὰ τὸ ἀνεύθυνον, | 

᾿Αρθρ. 1Β’. Λὶ δικαστικαὶ ἀποφάσεις δὲν θέλουσιν ἐνεργεῖσθαι πρὶν ἢ ἐπι’ 

θεωρηθῶσιν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχοδι 
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δικαστπρίου τῖς Μ. Πρωτοσυγκελλίας, Διθανίου καλου- 

μένου, ἀπαρτίζεται ἐξ ἑπτὰ μελῶν, ἐκλεγομένων ὑπὸ τοῦ 
ον / Ν ” « . « 

Πατριάρχου, δικάζει δὲ ποωτοδίκως τὰς πνευματικὰς ὑπο- 

θέσεις τῶν χριστιανῶν κατοίκων τῆς ἀρχιεπισκοπῖις Κων- 

σταντινουπόλεως. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος | ἀπαρτίζεται ἐκ 19 ἀρχιερατικῶν µε- 

Αρθρ. ΙΓ’. Τὰ μέλη τοῦ Δικαστηρίου εἰσὶν ἰσόψηφα κρατεῖ δ᾽ ἡ τῶν πλειό- 

γων ψῆφος. 

οθρ ΙΔ’. Ἔν περιπτώσει ἰσοψηφίας κρατεῖ ἡ γνώμη τοῦ μέρους εἰς ὃ 

προστεθήσεται ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου. 

"Αρθρ. ΙΒ’. Ἔν περιπτώσει καθ ἣν ὁ Πρόεδρος δὲν ἤθελε συμφωνήσει πρὸς 

τὴν γνώμην τῆς πλειοψηφίας, εἴτε ἐγκρίνων τὴν τῆς μειοψηφίας ὡς δικαιοτέραν, 

εἴτε προτείνων τρίτην τινὰ, ἡ ἀπόφασις ἀνατίθεται εἰς τὴν διάσκεψιν τῆς ΔΑ. 

Παναγιότητος καὶ τῆς Ι Συνόδου' ἀντίγραφον δὲ τῆς ἐν τῷ Συνοδικῷ κώδικι 

ἀνεκκλήτου ἀποφάσεως καταχωρεῖται ἀπαραλλάκτως καὶ ἐν τῷ κώδικι τοῦ 

᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου. 

᾿Αρθρ. ΙΣΤ΄. Τὰ πρακτικὰ ἑκάστης συνεδριάσεως ὑπογράφονται ὑπὸ πάντων 

τῶν μελῶν, ἐπικυροῦνται ὑπὸ τῆς Α. Παναγιότητος, ἐμρανιζόμενα ἐν ἡμέρᾳ καὶ 

ὥρᾳ ὡρισμένη ὑπὸ τοῦ Μ. Πρωτοσυγκέλλου κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν, σημειοῦ- 

σης ἰδιοχείρως ἐν αὐτοῖς τὸ “ἐθεωρήθη». 

"Λοθρ. 12’. 'Ο Πρόεδρος ἐκφέρει τὴν γνώμην αὐτοῦ τελευταῖον, μετὰ τὴν 

γνωμοδότησιν δηλονότι τῶν δικαστικῶν μελῶν. 

“Αρθο. ΙΠ’. ΤΠάν ἔγγραρον παραπεμπόμενον εἰς τὸ ἐν λόγῳ δικαστήριον. 

ὑπὸ τῆς Α. Θ. ΙΙαναγιότητος ἐπιψηφρίζεται ὑπ᾽ αὐτῆς διὰ τῆς ἐν αὐτῷ ὀπισθογρά- 

φου φράσεως “παραπέμπεται εἰς τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν Δικαστήριον. 

ἼΑοῦθρ. 1Θ’. Τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν Δικαστήριον διαθιθάζει κατὰ πᾶσαν ἑξα- 

μηνίαν πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ἔκθεσιν περιληπτικὴν πασῶν τῶν 

δικῶν καὶ ἀποράσεων, ἐξονομάζον τοὺς διαδικασθέντας, καὶ ἐφ᾽ οἷς ἢ ἀθωω- 

θέντας ἢ καταδικασθέντας: σὺν τῇ ἐκθέσει ταύτη προθάλλει καὶ εἴ τινα νομίζει 

εἰσακτέαν μεταρρύθμισιν ἐν τῷ κύκλῳ τῆς αὐτοῦ ἁρμοδιότητος ὑποδεικνυομένην 

ὑπὸ τῆς πείρας. Πρ. Ἱ. Σ. 13 Αὐγούστου 1861. 

1. Κανονισμὸς Γραφείου Ἱερᾶς Συνόδου. 

Τοῦ γραφείου τῆς 1. Συνόδου διευθυντὴς ἔσται ὁ κατὰ καιρὸν ἀρχιγράμμα- 

τεύς, ἐκλεγόμενος ἀεὶ ἐκ τῆς ὁλομολείας τῶν ἱερωμένων τῶν μᾶλλον ἐπὶ παν" 
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λῶν ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Πατριάρχου καὶ δικάζει α’) 

ὡς ἐδετεῖον τὰς πρωτοδίκως ἐκδοθείσας ἀποφάσεις τῶν 

δείᾳ καὶ θεο).ογικαῖς καὶ παντοίαις γνώσεσι διακρινομένων, ὃς παρεδρεύων ἐν 

τῇ 'Ιερᾷ Συνόδῳ ἔχει καθήκοντα τὰ ἑξῆς: 

α΄) τὸ σημειοῦν τὰς συνοδικὰς διασκέψεις καὶ κατὰ πλειοψηφίαν ἀποφάσεις 

ἓν τῷ ὡρισμένῳ Κώδικι (ἐν πάσαις γὰρ ἀνεξαιρέτως ταῖς συνοδικαῖς συνδια- 

σκέψεσιν, ἡ πλειονοψηφία ἕξει τὸ κῦρος, καθάπερ οἱ Θεῖοι κανόνες διαγορεύου- 

σιν, ὅρα στ τῆς Α΄) ὑπογραφομένῳ ἐν τῷ τέλει ἑκάστης συνεδριάσεως ὑπὸ τοῦ 

κατὰ καιρὸν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετὰ τὴν 

ἀνάγνωσιν. 

β΄) προσυπογράφειν ἑκάστην ἐκκλησιαστικὴν πρᾶξιν ὡς ἔχων εὐθύνην λογο- 

δοσίας διὰ τὴν πιστὴν καὶ ἀκριθῆ τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων ἕκθεσιν. 

Υ) διερμηνεύειν τὰ ἐκδιδόμενα διάφορα ἔγγραφα συνεπείᾳ τῶν συνοδικῶν 

ἀποφάσεων κατὰ τὴν ἀκριθή καὶ πιστὴν αὐτῶν ἕννοιαν πρὸς τὰ λοιπὰ γραγρεῖα. 

δ΄) ἐπεξεργάζεσθαι τὰ ἐν τῷ ἰδιαιτέρῳ πατριαρχικῷ γραρείῳ, τῷ Κλήρῳ καὶ 

τοῖς λοιποῖς γραφείοις συνταττόµενα ἔγγραφα, εἴ γε εὐοδοῦται κατὰ τὴν ἔννοιαν 

καὶ οὕτως ἐμρανίζειν αὐτὰ τῇ ἹἹερᾷ Συνόδῳ πρὸς ὑπογραρήν. 

ε) κρατεῖν τὰ εἰσαγόμενα καὶ ἐξαγόμενα ἔγγραρα ἐν ἰδίοις φακέλλοις 

κατ᾽ ἀριθμὸν καὶ ἡμερομηνίαν, σχετικῶς πρὸς τὸν τοῦ Πρωτοκόλλου ἀριθμὸν 

σημειούμενον ἔξωθεν αὐτῶν, καὶ ἐν τῷ τέλει ἑκάστου μηνὸς ὀφείλων ἑκκαθαρί- 

ζειν αὐτὰ καὶ τιθέναι κατὰ τάξιν ἐν τῷ τόπῳ τῷ δι ἑκάστην ἐπαρχίαν προσδιο- 

ρισμένῳ' ὅλα δὲ συνάγων ἐν τῷ τέλει ἑκάστου ἔτους, φυλάττειν κατὰ φακέλλους 

ἐν κιθωτίῳ, φέροντι τὴν χρονολογίαν τοῦ ἔτους ἐκείνου: ἵνα δὲ ἀκόπως καὶ 

ταχέως εὑρίσκῃ τὰ ζητούμενα ἔγγραφα δέον σημειοῦν αὐτὰ ἐν ἰδιαιτέρῷ πίνακι 

κατ᾽ ἀριθμὸν καὶ χρονολογίαν. ᾿Η αὐτὴ τάξις κρατείτω καὶ ἐπὶ τῶν διαφόρων 

ἐγγράρων τῶν ἐξαγομένων ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Κλήρου, οἷον ἁροβιστικῶν 

βαπτιστικῶν, συγχωρητικῶν, ἀναφρορῶν, ἐπιστολῶν, ἐπιτροπικῶν καὶ λοιπῶν 

σὐλικῶν, σημειουμένων καὶ τούτων ἐν τῷ Πρωτοκόλλῳ μετὰ τὴν ὑπογραφὴν. 

στ) ἐμφανίζειν τὰ ἀρμόδια ἔγγραφα εἰς τὸ τῆς Πρωτοσυγκελλίας δικαστή- 

ριον, ἐν περιπτώσει παραπομπῆς ὑποθέσεώς τινος ὑπὸ τῆς 'Ιερᾶς Συνόδου εἰς τὸ 

Δικαστήριον τοῦτο, μετὰ τῶν σχετικῶν ὁδηγιῶν αὐτῆς, ἵνα οὕτως ἐπαναλαμθά- 

νηται καὶ διεξάγηται δικαστικῶς ἑκάστη ὑπόθεσις. 

Ὁ) ἐν περιπτώσει δὲ πάλιν ἐφέσεως ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου τούτου πρὸς τὴν 

Ἱερὰν Σύνοδον παραλαμθάνειν παρὰ τοῦ Μ. ΙΠρωτοσυγκέλλου τὰ τῆς ἐφέ- 

σεως καὶ δικογραφίας ἔγγραφα, ἠριθμημένα κατὰ τάξιν χρονολογικήν, εἰσάγειν 

ἐν τῷ Συνοδικῷ τὰ διάδικα πρόσωπα, ἀπεκδέχεσθαι τὴν ἀπόφασιν, ἥτις ἔσται ἡ 
΄ 
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Μπτροποδλιτικῶν Πνευματικῶν Δικαστηρίων, τῖς Ἱερᾶς 

Συνάξεως τοῦ ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 

ἑδρεύοντος Πνευματικοῦ Δικαστηρίου καὶ 6’) ὡς ἀκνυρω: 

τικὸν τὰς πρωτοδίκως ἐκδοθείσας ἀποφάσεις τῶν Ἔπιτκο- 

πικῶν Πνευματικῶν Δικαστηρίων καὶ τὰς ἐφεσίμως τῶν 

Μητροπολιτικῶν ἐπίσης Πνευματικῶν Δικαστηρίων, ὡς 

ἐφετείων δικαζόντων τὰς πρωτοδίκους ἀποφάσεις τῶν 

᾿Επισκοπιικῶν Πνευματικῶν Δικαστηρίων. 

ΤΟΔ. Ε. Μ. Συμιθούλιον σύγκειται ἐπίσης ἐκ {3 μελῶν, 

ὧν τὰ 4 ἀγ χιερατικὰ καὶ τὰ 8 λαϊκὰ καὶ δικάζει α’) ποωτο- 

δίκως τὰς ὑλικὰς ὑποθέσεις τῖις ᾿Αοχιεπισκοπῖις Κων- 

σταντινουπόλεως, 6’) ἐφεσίιιως τὰς πρωτοδίκους ἀποφά- 

σεις τῶν Μικτῶν Μητροπολιτικῶν Δικαστιρίων καὶ γ΄κατ᾽ 

ἀναίρεσιν τὰς κατ’ ἔφεσιν ἐκδιδομένας ἀποφάσεις τῶν 

Μ.Μ. Δικαστπρίων καὶ τὰς πρωτοδίκους τῶν Μ. Ἐπισκο- 

πικῶν Δικαστποίων. 

5 3. 

Περὶ τῖις Ἱερᾶς Συνόδου παρατιθέµεθα ἐκ τῶν Γενικῶν 

Κανονισμῶν τάδε: 

τελεσίδικος καὶ ἀνέκκλητος. Τῶν δὲ τοιούτων ἐφέσεων τὰ πρακτικὰ καταστρων- 

νέων ἐν τῷ Πρωτοκόλλῳ, ἀνταποκρινόμενα πρὸς τὴν χρονολογίαν καὶ τὸν 

ἀριθμὸν τοῦ Κώδικος τῶν ἀγωγῶν καὶ τοῦ τῶν ἀποφάσεων. 

η) ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις ὀφείλει φυλάττειν τελείαν ἐχεμυθίαν, δραστηριότητα 

καὶ προχειρίαν πρὸς τὰς ἐργασίας, πίστιν τε καὶ ἀφοσίωσιν μετὰ πάσης αὐταπαρ- 

νήσεως πρὸς τὰ ἐντάλματα τοῦ κατὰ καιρὸν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς 

ἁγίας καὶ "Ἱερᾶς Συνόδου, προσάγεσθαι προσηνῶς καὶ ἀγαπητῶς: πρὸς τοὺς λοι- 

ποὺς πατριαρχικοὺς ὑπαλλήλους, καθοδηγεῖν ἕκαστον πρὸς τὰ ἴδια καθήκοντα, 

γιγνόμενος αὑτοῖς τύπος καὶ ὑπογραμμὸς καὶ παράδειγμα παντὸς ἀγαθοῦ, 

ἅτε δὴ ὑπέρτερος πάντων τῶν Πατριαρχικῶν Ὑπουργῶν. (Τόμος Πατριαρχικὸς 
’ . ν 1 [4 - » 4 - ; - καὶ Συνοδικὸς γενόμενος ἐν ἔτε, σωτηρίῳ ᾳωνῆ’ ἐπινεμήτεως β΄ κατὰ μῆνα 

Αὔγουστον). 
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Α΄. 

Τρόπος τοῦ προόωπικοῦ ὀχπματιδιοῦ τᾶς Ἱ. Συνόδου. 

ΑΡΘΡ. Α΄. 'Η “Ἱερὰ Σύνοδος, συνισταμένη ἐκ δώδεκα µητρο- 

πολιτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου, ὑπὸ τὴν προε- 

δρείαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διατελοῦσα, ἐπειδή, κατὰ 

τὴν ἀνέκαθεν ἐπικρατοῦσαν καὶ καθεστῶσαν τάξιν, θεωρεῖται 

πάντοτε ἡ πνευματικὴ ᾿Αρχὴ πάντων τῶν ὑπὸ τὸν Οἰκουμενικὸν 

Πατριάρχην διατελούντων χριστιανικῶν λαῶν, θέλει καταθάλ- 

λει πᾶσαν σπουδὴν καὶ προσπάθειαν εἰς ὅλας τὰς πνευματικὰς 

ὑποθέσεις τοῦ Έθνους, κατὰ τοὺς ἱεροὺς ᾿Εκκλησιαστικοὺς κα- 

νόνας: οἷον τὰς ἀντικαταστάσεις καὶ τοὺς διορισμοὺς ᾿Αρχιε- 

ρέων εἰς θέσεις χηρεὐούσας, τὴν γενικὴν βελτίωσιν, διατήρησιν 

καὶ διεξαγωγὴν τῶν τε ἁπανταχοῦ Μοναστηρίων, καὶ τῆς ἐν 

τῇ πρωτευούσῃ ἐθνικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς’ θέλει ἐπαγρυπνεῖ 

εἰς τὴν διαφύλ.αξιν τῶν ᾿Ορθόδόέων χριστιανῶν ἀπὸ πάσης ἐπη- 

ρείας ἀλλοτρίου, δυναμένης νὰ διαφθείρῃ τὰ θρησκευτικὰ, αὐτῶν 

φρονήματα, καὶ νὰ γένη πρόξενος τοῦ νὰ μεταθάλωσι τὸ θρή- 

σκευμά των’ θέλει φροντίζει νὰ διορίζη καὶ στέλλῃ ἐνταῦθά, τε 

ἐν βασιλευούση καὶ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἐπαρχίαις τοῦ κράτους ἀξίους 

καὶ ἐναρέτους ἱερεῖς, ἵνα κηρύττωσι τοῖς χρίστιανοῖς τὸν λόγον 

τοῦ Θεοῦ’ θέλει προμηθεύει καὶ διανέμει ὅσα ἐγκρίνει ἀναγκαῖα 

βιθλία καὶ ἐγχειρίδια πρὸς φωτισμὸν τοῦ Ιζλήρου καὶ κατήχησιν 

τῶν χριστιανῶν, οὗ ἕνεκα θέλει ὑπάρχει ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 

ἓν τυπογραφεῖον: καλῶς διοργανισµένον: εἰς τὸ τυπογραφεῖον 

δὲ τοῦτο, δι ὅσα βιθλία καὶ ἐγχειρίδια (ἐκτὸς τῶν ὅλως θρη- 

σκευτικῶν) ἤθελον τυπωθῆ, ὀφείλει τὸ πατριαρχεῖον νὰ συνεν- 

νοήται περὶ αὐτῶν προηγουμένως κατὰ τὸ Νιζάμι μετὰ τοῦ ὑψη- 

λοῦ ὑπουργείου τῆς Δημοσίου ἐκπαιδεύσεως. Πρὸς ἐνέργειαν 

δὲ τούτων ἡ "Ἱερὰ Σύνοδος δέον νὰ ἀνταποκρίνηται μετὰ τῶν 

ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τοῦ κράτους ᾿Αρχιερέων, οἵτινες θέλουσιν ἆνα- 

φέρεσθαι κατ εὐθεῖαν πρὸς αὐτήν: καὶ οὐδενὶ ἐπιτρέπεται ἔξω- 

μι... 
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θεν ἵνα ἐπιμιχθῆ εἰς τὰς ὑποθέσεις καὶ τὰ δικαιώµατα, τὰ τῇ 

πνευματικῇ τῆς ἹἹερᾶς Συνόδου ἐξουσία ἀνήκοντα. 

ΑΡΘΡ. Β΄. Καταργουμένων τοὐντεῦθεν τῶν ἐφορειῶν καὶ τῆς 

εἰθισμένης τῶν ἐγκρίτων ᾿Αρχιερέων ἐνδημίας, ἅπαντες οἱ 

Μητροπολῖται τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου ἔχουσιν ἐξ ἴσου τὸ δι- 

καίωμα τοῦ νὰ διορίζωνται μέλη τῆς 'Ἱερᾶς Συνόδου ἀνὰ δύο 

ἔτη ἕκαστος κατὰ σειρὰν περιοδικήν, ἀνανεουμένου κατ ἔτος 

τοῦ ἡμίσεως τοῦ προσωπικοῦ αὐτῆς, ὥστε ἕκαστον μέλος νὰ μὴ 

διαμένη ἐν τῇ Συνόδῳ πλέον τῶν δύο ἐτῶν. ΄Απαντα δὲ τὰ 

μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπάρχουσιν ἰσοδύναμα καὶ ἰσόψηφα 

ὡς πρὸς τὴν ἐξάσκησιν τῶν Συνοδικῶν πράξεων, μηδεμιᾶς ἐν 

αὐτοῖς ὑπαρχούσης διακρίσεως ἢ ὑπεροχῆς. Τὸ δὲ κατάστιχον 

τῶν εἰς βασιλεύουσαν ἐνδημούντων ἢ ἀποδημούντων ᾿Αρχιε- 

ρέων θέλει στέλλει τὸ Πατριαρχεῖον εἰς τὴν ᾿Ὑψγηλὴν Πύλην, 

καὶ θέλει εἰδοποιεῖ τὸ πρᾶγμα, 

ΑΡΘΡ. Γ΄. Οἱ ἀποκαθιστάμενοι εἰς τὰς ἐπαρχίας ᾿ Αρχιερεῖς, 

εἰ μὲν εἰσὶν ἐκ νέας χειροτονίας, δὲν δύνανται νὰ διορισθῶσι 

μέλη τῆς Συνόδου, πρὶν ἐνδιατρίψωσι πέντε ὁλόκληρα ἔτη ἐν 

τῇ ποίανη των’ εἰ δὲ ἐκ μεταθέσεως, ὀφείλουσιν ὡσαύτως νὰ 

διατρίψωσιν ἐν τῇ ποίμνη των τρία ἔτη. Δύνανται δὲ ν᾽ ἀποφύ- 

γωσι τὴν πρόσκλησιν οἱ προθεθηκότες μόνον τῇ ἡλικίᾳ, πάντες 

δὲ οἱ λοιποὶ ὀφείλουσιν ὑποχρεωτικῶς προσκαλούμενοι νὰ µετα- 

θαΐνωσιν ἀμέσως εἰς Κωνσταντινούπολιν. 

ΑΡΘΡ. Δ΄. Θέλουσι διορισθῇ ἀνάλογα χρηματικὰ ἐπιχορηγή- 

ματα, τὰ ὁποῖα θέλουσι λαμθάνει οἱ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Συνόδου 

᾿Αρχιερεῖς, τῶν ὁποίων τακτικὰ εἰσοδήματά εἰσιν ὀλιγώτερα 

τῶν 5Ο,ΟΟΟ γροσίων, πρὸς βοήθειαν τῶν ἐξόδων τῆς ἐν Κων- 

σταντινουπόλει διατριθῆς των, ἄφ ἧς ἡμέρας ἀναλάθη ἕκαστος 

τὸ, Συνοδικὰ ἔργα, μέχρι τῆς ἀντικαταστάσεώς του. 

ΑΡΘΡ. Ε΄. Συνετάχθη ἐπίτηδες κατάλογος ἁπάντων τῶν Μη- 

τροπολιτῶν, διαιρῶν αὐτοὺς εἰς τρεῖς κλάσεις, συμπεριλαμθα- 

γούσας ἀνὰ, ἓν τριτηµόριον τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ αὐτῶν. Κατὰ, τὸν 
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κατάλογον τοῦτον τρεῖς μῆνας πρὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας 

ἑκάστου ἔτους, ὁ Πατριάρχης μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θέλει 

λαμθάνει ἀνὰ δύο ἐξ ἑκάστης κλάσεως τὸν πρῶτον δηλ. καὶ 

τὸν τελευταῖον, καὶ θέλει προσκαλεῖ αὐτοὺς εἰς ἀντικατάστα- 

σιν τῶν παλαιῶν, οἵτινες ὀφείλουσιν ἄνευ ἀναθολῆς νὰ ἐπιστρέ- 

φωσιν εἰς τὰς ἐπαρχίας των. 

ΑΡΘΡ. ΣΤ΄. Ἐν περιπτώσει ἀποθιώσεώς τινος τῶν Συνοδικῶν 

μελῶν πρὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας τῶν δύο ἐτῶν, ἐὰν ἡ 

ἀποθίωσις συμθῇ τὸ πρῶτον ἔτος, νὰ ἀντικαθιστᾷ αὐτὸν ὁ ἀμέ- 

σως ἐπόμενος καὶ ν᾽ ἀναπληροῖ τὰ δύο ἔτη’ ἐὰν δὲ τὸ δεύτερον 

τότε οἱ ὀλίγοι μῆνες νὰ ἐπιρετρῶνται εἰς τὸν κατὰ σειρὰν τῆς 

τάξεως προσκληθησόμενον. 

ΣΗΜ. -- Τὸ προσωπικὸν τῆς ἱερᾶς Συνόδου προσδιορίζεται ὡς ἐφεξῆς' κατὰ 

μὲν τὸ πρῶτον ἔτος θέλουσι μείνει ἐνταῦθα μέλη τῆς ἱερᾶς Συνόδου τρεῖς ἐκ 

τῶν μελῶν τῆς προσωρινῆς συνελεύσεως ἐκλεγόμενοι παρὰ τοῦ Πατριάρχου 

καὶ τῆς Συνόδου διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας, καὶ ἐννέα θέλουσι προσκληθῇ ἐκ 

τῶν ἀποδημούντων ᾿Αρχιερέων, ἀνὰ τρεῖς ἀφ᾽ ἑκάστης τῶν τριῶν κλάσεων" ἥτοι 

ὁ πρῶτος καὶ ὁ τελευταῖος καὶ ὁ ἑπόμενος τοῦ πρώτου' ἐν δὲ τῇ συμπληρώσει 

τοῦ ἔτους τὸ ἥμισυ τοῦ προσωπικοῦ τούτου, ἥτοι οἱ τρεῖς ἐκ τῶν μελῶν τῆς 

προσωρινῆς συνελεύσεως καὶ τρεῖς ἐκ τῶν λοιπῶν ἐννέα, ὁ Α΄ ἑκάστης τάξεως, 

θέλουσιν ἀπέρχεσθαι εἰς τὰς ἐπαρχίας αὐτῶν, ἀντικαθιστάμενοι δι ἑτέρων ἐξ 

προσώπων, λαμθανομένων δύο ἐξ ἑκάστης κλάσεως, κατ ἐξακολούθησιν τῆς 

σειρᾶς ἑνὸς ἑκάστου. 

ΑΡΟΡ. Ζ΄. Μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν εἰδικῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς 

πρὸς διευθέτησιν καὶ ἐξάλειψιν τῶν χρεῶν τοῦ Κοινοῦ καὶ τῶν 

καλουμένων αὐλικῶν, τὰ μέλη τῆς ἹἹερᾶς Συνόδου ἁπαλλάτ- 

τονται τοῦ ἐκτίθεσθαι εἰς ἐγγυήσεις καὶ ἐκδιδόναι γραμμάτια 

ἐθνικῶν δανείων, καὶ αὐστηρῶς κωλύεται τοῦτο τοῦ λοιποῦ. 

ΑΡΘΡ. Π΄. Πᾶσα πρᾶξις τῆς Συνόδου, γινοµόνη ἄνευ τῆς 

εἰδήσεως καὶ τῆς παρουσίας τοῦ Πατριάρχου, ὑπάρχει ἄκυρος: 

ἀλλά καὶ πᾶσα πρᾶξις γινομένη μονομερῶς παρὰ τοῦ Πατριάρ- 

χου, ὑπάρχει ὡσαύτως ἄκυρος. Πᾶσαν δὲ πρᾶξιν τῆς Συνόδου, 

φέρουσαν τὴν πλειοϑγηφίαν, ἐν πλήρει συνεδριάσει τῶν Συνο-. 
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δικῶν μελῶν, ὀφείλει ὁ Πατριάρχης νὰ παραδέχηται καὶ νὰ. 

ἐνεργῆ. 

ΑΡΟΡ. Θ΄. Οὐδεὶς τῶν Συνοδικῶν ᾿Αρχιερέων δύναται, ληξά- 

σης τῆς προθεσμίας τῆς ἐνδημίας του, νὰ διαμείνῃ ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ 

προφάσει ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκτὸς μεγίστης ἀνάγκης ἢ 

ἀσθενείας, ἀλλὰ καὶ τοῦτο θέλει᾽ γίνεσθαι τῇ εἰδήσει τῆς Συνό- 

δου, μὲ προθεσμίαν ἀνάλογον, προςδιοριζομένην ὑπὸ τοῦ πα- 

τριάρχου, καὶ περὶ τούτου θέλει δίδεσθαι εἴδησις εἰς τὴν Ὑψ. Πύ- 

λην, οἱ δὲ τοιοῦτοι ᾿Αρχιερεῖς δὲν θέλουσι συνεδριάζει οὔτε 

χοροστατεῖ. 

ΑΡΘΡ. Τ. Οὐδεὶς τῶν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενι- 

κοῦ θρόνου ᾿Αρχιερέων δύναται ἐνδημῆσαι εἰς Ιζωνσταντινού- 

πολιν ἐπ οὐδεμιᾷ προφάσει, ἄνευ προηγουμένης ἀδείας τοῦ 

πατριάρχου καὶ εἰδήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

ΑΡΘΡ. ΙΑ΄. 'Η διετὴς περίοδος ἄρξεται, ἅμα τὰ κανονισθέντα 

παρὸ. τῆς ἐθνικῆς προσωρινῆς συνελεύσεως ἐπικυρωθῶσι παρὰ 

τῆς Αὐτοκρατορικῆς Α. Μεγαλειότητος, τοῦ εὐεργετικωτάτου ἡ- 

μῶν ἄνακτος, ἐν προσεχεστέρα ἐπισήμῳ ἑορτῇ. 

ΑΡΘΡ. ΙΒ΄. ᾽Εὰν ὁ πατριάρχης παρεκτραπῆ τῶν πνευματικῶν 

αὐτοῦ χρεῶν καὶ καθηκόντων, καὶ μετὰ τὴν πρώτην καὶ δευτέ- 

ραν εὔσχημον παρατήρησιν τῆς Συνόδου, ἤθελε φανῇ ἀνεπίδε- 

κτος συμθουλῆς καὶ διορθώσεως, τότε ἡ "Ἱερὰ Σύνοδος, συνεν- 

γοουμένη μετὰ τῶν μελῶν τοῦ συστηθησομένου Μικτοῦ διαρ- 

κοῦς Συμθουλίου, καὶ ἐπαναλαμθάνουσα ὁμοῦ τὰς αὐτὰς εὐ- 

σχήμους παρατηρήσεις, ἐὰν καὶ πάλιν ἐπιμένῃ, τότε ἀμφότερα 

ὁμοῦ τὰ σώματα θέλουσιν ἀναφέρεσθαι ἐγγράφως πρὸς τὴν 

Ὕψ. Πύλην, καὶ ζητεῖ τὴν παῦσίν του’ ἐπίσης, ἐὰν ὁ Πατριάρ- 

χης ἀντιθαίνῃ εἰς τὰ πολιτικἁ καθήκοντα, τότε τὸ διαρκὲς Μι 

κτὸν Συμθούλιον θέλει πράξει πρῶτον ἐξ ἑαυτοῦ, καὶ ἔπειτα 

μετὰ τῆς ἱερᾶς Συνόδου, ὡς ἄνω, ἀλλ ἐν τοσούτῳ ὡς πρὸς τὴν 

ἐκτέλεσιν τῆς παύσεως τοῦ πατριάρχου, δέον νὰ συμφωνήσωσι 

τὰ δύο τρία ἐξ ἑκάστου σώματος. 
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Β΄. 

Ῥνέόεις τοῦ Οἰκουιι. Πατοιάρχου ποὺς τὴν 1. Σύνοδον 

καὶ τἀνάπαλιν. 

'Ο οἰκουμενικὸς πατριάρχης, ὡς ἀνώτατος πνευματικὸς ἀρ- 

χηγὸς καὶ κεφαλὴ ἅπαντος τοῦ ὑπὸ τὸν Οἰκουμενικὸν θρόνον 

ὑποκειμένου κλήρου, ὀφείλει : 

Δ΄. Νὰ δεικνύη τὸ καλὸν παράδειγµα πρὸς πᾶσαν τὴν ἁἆδελ- 

φότητα προσφερόμενος φιλαδέλφως καὶ εἰλικρινῶς πρὸς πάντας 

τοὺς ᾿Αρχιερεῖς, ἄνευ διαστολῆς προσώπου καὶ ἁτομικῶν συμ. 

παθειῶν. 

Β΄. Νὰ προστατεύῃ μετὰ τῆς ἱερᾶς Συνόδου ὅλαις δυνάμεσι 

τοὺς ἀδίκως κατατρεχομένους ἐκ τῶν τοῦ κλήρου. 

Γ΄. Νὰ ἐπιτηρῇ καὶ ἐπαγρυπνῆ ἐπὶ τῆς διαγωγῆς καὶ τοῦ πο- 

λιτεύματος τοῦ κλήρου, καὶ τὰ μὲν καλὰ. καὶ ἀξιέπαινα νὰ ἐν- 

θαρρύνη διὰ προσφόρων µέσων, τὰ δὲ ἀξιόμεμπτα καὶ ἁπά- 

δοντα τῇ ἐκκλησιαστικῇ ἀξιοπρεπείᾳ νὰ περιστέλλῃ καὶ κατὰ 

δέον νὰ παιδεύη, τῇ συμπράξει τῆς ἱερᾶς Συνόδου. 

Δ΄, Νὰ τιμά καὶ περιποιῆται τὰ μέλη τῆς ἱερᾶς Συνόδου κατὰ 

τὸ δέον, φερόμενος πρὸς πάντας ἀνεξαιρέτως μετὰ ἠπιότητος 

φιλαδέλφου, πρὸς ἀποφυγὴν παντὸς σκανδάλου καὶ ὑπονοίας. 

Ε’. Νὰ ἐπιθάλλη ἐντὸς τῆς ἱερᾶς Συνόδου τὴν πρέπουσαν εὐ- 

ταξίαν ἀναλόγως τῇ ὑγηλῆ αὐτῆς θέσει, πρὸς εὔκλειαν τῆς ᾿Εκ- 

κλησίας, μηδόλως συγχωρῶν νὰ προφέρωνται ἐν ταῖς συνε- 

δριάσεσι πρὸ πάντων λόγοι ἀπρεπεῖς καὶ σκανδαλώδεις, μὴ ἀνή- 

Κοντες τῷ ἀρχιερατικῷ χαρακτῆρυ γενόμενος ὁ ἴδιος παρά- 

δειγμα τῆς τάξεως ταύτης. 

ΣΤ΄. Νὰ συµπράττη καὶ συνεργάζηται μετὰ τῆς ἱερᾶς Συνόδου 

ἁπαὐῶς καὶ ἀμερολήπτως καὶ ἄνευ ἰδιοτελείας, ἔχων πάντοτε 

ὑπ’ ὄψιν τὰ κοινὰ τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τοῦ ἔθνους συμφέροντα 

καὶ προστατεύων αὐτὰ ὅλαις δυνάμεσι, 

Ζ. Νὰ ἔχῃ ἐντὸς τῶν Πατριαρχείων δωμάτιόν τι κατάλληλον 

ἵνα συνέρχηται ἐν αὐτῷ ἐκτάκτως, ὁσάκις δεήση, ἡ Σύνοδος, τῇ 

αμ μες αἰ 
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εἰδήσει τοῦ Πατριάρχου, καὶ σκέπτηται κατ ἰδίαν περὶ παντὸς 

πράγματος, ἅτε δὴ μὴ συγχωρουµένου ἐκτὸς τῶν Πατριαρχείων 

συγκροτεῖν συνεδριάσεις τὴν Σύνοδον. 

' 

Καθήκοντα τῶν ᾿Αρχιερατινῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

Τὰ ἀρχιερατικὰ μέλη τῆς ἱερᾶς Συνόδου ὀφείλουσι: 

Α΄. Νὰ σέθωνται καὶ τιμῶσι κατ ἀξίαν τὸν Πατριάρχην, ὡς 

ἀνώτερον πνευματικὸν ἀρχηγὸν τῆς Εκκλησίας καὶ τοῦ ἔθνους, 

ὑπείκοντες καὶ πειθόμενοι εἰς τὰς ἔμφρονας αὐτοῦ εἰσηγήσεις 

καὶ ὁδηγίας, καὶ μὴ παρεκτρεπόμενοι τῶν ἱερῶν αὐτῶν καθη- 

κόντων, καὶ νὰ προσφέρωνται ἐντός τε καὶ ἐκτὸς τῆς Συνόδου 

μετὰ τῆς ἀνηκούσης εὐσχημοσύνης καὶ σεμνοπρεπείας, ἀποφεύ- 

γοντες πᾶν κίνημα καὶ πάντα λόγον, προξενοῦντα σκάνδαλον, 

καὶ προσθάλλοντα τὸν Πατριαρχικὸν χαρακτῆρα. 

Β΄. 'Οσάκις τις τῶν ᾿ Αρχιερέων, εἴτε συνοδικῶν εἴτε μὴ, λάθῃ 

ἀνάγκην ν᾽ ἀπέλθῃ εἰς ἐπίσκεψιν ὑπεροχικῶν προσώπων, ἡ ἐπί- 

σκεψις αὔτη θέλει γίνεσθαι τῇ συνήθει ἀδείᾳ τοῦ Πατριάρχου" 

ἂν δέ τις φανῇ ἄνευ ἀδείας ἀπερχόμενος, πρῶτον νὰ συµθου- 

λεύηται κατ ἰδίαν φιλαδέλφως παρὰ τοῦ Πατριάρχου, δεύτερον 

δὲ, ἂν ἀπειθήση, νὰ ἐπιπλήττηται συνοδικῶς, καὶ τρίτον νὰ λαμ.- 

θάνωνται τὰ ἀπαιτούμενα µέτρα, ὅσα δύνανται νὰ τὸν ἐπανα- 

φέρωσιν εἰς τὴν εὐπείθειαν. 

Γ΄. Οὐδεὶς τῶν ἀρχιερέων, εἴτε συνοδικῶν εἴτε μή, δύναται 

νὰ καταλέγη κατὰ τοῦ Πατριάρχου, διασύρων αὐθαδῶς τὸ ὄνο- 

μα. αὐτοῦ καὶ προσθάλλων τὴν ὑπόληψιν αὐτοῦ’ ἂν δέ τις φανῇ 

οὕτω πράττων, πρῶτον νὰ συμθουλεύηται ἠπίως παρὰ τοῦ Π]α- 

τριάρχου, δεύτερον νὰ ἐπιπλήττηται συνοδικῶς, καὶ τρίτον, ἐὰν 

παρακούσας δὲν ἤθελε συνέλθει, νὰ παιδεύηται κατὰ τὸ ἀνῆκον. 

Δ. Οὐδεὶς τῶν ᾿Αρχιερέων δύναται μεταθῆναι εἰς ἑτέραν 

ἐπαρχίαν καὶ διαμεῖναι πλέον τῶν δεκαπέντε ἡμερῶν, ἄνευ 

προηγουμένης ἀδείας τοῦ Πατριάρχου, καὶ εἰδήσεως τοῦ Κυριάρ- 

2 
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χου τῆς ἐπαρχίας ἐκείνης, εἰμὴ μόνον εἰς τὰ Σαντζάκια τῶν 

ἐγιαλετίων, ἐν κατεπειγούση ἀνάγκη, εἰς τὰ ὁποῖα δύνανται νὰ 

ἀπέρχωνται καὶ διατρίθωσιν ὀλίγας τινὰς ἡμέρας, μέχρι τῆς 

διεκπεραιώσεως τῆς ὑποθέσεώς των, δηλοποιοῦντες τῷ Οἰκου- 

μενικῷ Πατριά ρχῃ τὴν ἀπέλευσιν καὶ ἐπάνοδον αὐτῶν. 

Ε΄. Τὰ μέλη τῆς ἹἹερᾶς Συνόδου θέλουσι συνεργάζεσθαι μετὰ 

τοῦ Πατριάρχου πάντοτε ὁμοφώνως ἐπὶ πασῶν τῶν συμπιπτου- 

σῶν ὑποθέσεων" ἐν περιπτώσει δὲ ἰσοψηφίας, προτιμᾶται τὸ μέ- 

ρος, τὸ ἔχον τὴν ψῆφον τοῦ Πατριάρχου’ οὐδεμία δὲ ὑπερτέρη- 

σις μεταξὺ τῶν Συνοδικῶν ᾿Αρχιερέων ὑπάρχει, ὡς ἐκ τῆς ὑπε- 

ροχῆς τῆς τοῦ ἀρχιερατικοῦ θρόνου τάξεως, ἥτις διατηρηθήσεται 

ἐν μόνη τῇ ἔδρα καὶ τῇ χοροστασία, κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν 

Συνταγμάτιον, ὅπερ ἡ συγκροτηθησοµένη Σύνοδος, ἐν τῇ ἆμε- 

ροληψίᾳ καὶ εὐθύτητι αὐτῆς, θέλει τακτοποιήσει διὰ τῶν εὐλο- 

γωτέρων καὶ ἀναγκαιοτέρων διορθώσεων. 

ΣΤ΄. Πᾶσα προσθολὴ, γενομένη παρὰ τοῦ Πατριάρχου κατά 

τινος τῶν Συνοδικῶν μελῶν, ἕνεκα γνώμης ἢ ψήφου, δοθείσης 

παρ αὐτοῦ ἐν τῇ συνοδικῇ συνεδριάσει, θεωρεῖται προσθολὴ 

κατὰ πάντων τῶν μελῶν τῆς Συνόδου’ ἀλλὰ καὶ ἡ Σύνοδος 

τῶν Μητροπολιτῶν ὀφείλει νὰ ἀπονέμη τὸ τακτικὸν σέθας εἰς 

τὸν Πατριάρχην. 

Ζ. Ἡ Σύνοδος θέλει ἔχει πρῶτον καὶ δεύτερον γραμματέα, 

κληρικοὺς, διοριζομένους ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς Συνόδου" 

ὁ Α΄ γραμματεὺς, καὶ τούτου κωλυομένου, ὁ Β΄ διευθύνει τὰ τοῦ 

γραφείου, εἰσάγει τὰς πρὸς τὴν ᾿Εκκλησίαν ἀναφορὰς καὶ λοι- 

πὶ ἔγγραφα ἐνώπιον τοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς Συνόδου, καὶ 

κρατεῖ τὰ πρακτικὰ τῶν συνοδικῶν συνεδριάσεων: δὲν ἔχει δὲ 

οὐδεμίαν γνώμην, οὐδὲ ψῆφον, οὔτε λαμθάνει μέρος εἰς τὰς 

συζητήσεις, εἰμὴ ὁσάκις ἐρωτᾶται περί τινος ἀντικειμένου' τῶν 

δὲ γραρέων τὰς ἐργασίας προσδιορίζει ἑκάστοτε ὁ Α΄ γραμμ.α- 

τεύς' οὗτος δὲ δὲν θέλει θεωρεῖσθαι ἐκλέξιμος δύ ἀρχιερατείαν, 

πρὶν ἢ ὑτηρετήσῃ εἰς τὴν θέσιν ταύτην πέντε ἔτη, ὡς καὶ ὁ Β 
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ἑπτὰ ἔτη, ἀπ ἀρχῆς τῆς εἰσόδου του εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν 

γραφεῖον. 

Η΄ Ἡ ἱερὰ Σύνοδος συνεδριάζει τρὶς τῆς ἑθδομάδος' εἰς ὅλα 

δὲ τὸ. πρὸς τὴν ὝΨ. Πύλην διαπεμπόμενα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγρα- 

φα θέλει τίθεσθαι σφραγὶς ἑξαμελής' τὰ δὲ τμήματα θέλουσι 

λαμθάνει κατ ἔτος τὰ μένοντα ἓξ ἄτομα: πᾶν δὲ ἔγγραφον 

πρὸ τῆς ἀποστολῆς του καταχωρεῖται εἰς τὰ πρακτικά, καὶ συνυ- 

πογράφεται παρὰ τῶν μελῶν τῆς Συνόδου" ἡ δὲ κλεὶς τῆς σφρα- 

γῖδος ταύτης θέλει μένει πάντοτε παρὰ τῷ Πατριάρχη. 

Θ΄. Οἱ εἰς ἐπαρχίαν διοριζόµενοι ᾿Αρχιερεῖς δὲν δύνανται νὰ 

διαμένωσιν ἐν Κωνσταντινουπόλει πλέον τῶν δύο μηνῶν, ἀλλὰ 

ν᾽ ἀπέρχωνται εἰς τὰς ἐπαρχίας των" ἐν δὲ τῷ διαστήματι τῆς 

διαμονῆς των θέλουσι χοροστατεῖ μόνον καὶ συλλειτουργεῖ. 

ἵ. Οἱ δ ὑποθέσεις, ἢ σωματικὴν ἀσθένειαν, τῆ ἀδείᾳ τοῦ πα- 

τριάρχου καὶ τῇ συγκαταθέσει τῆς Συνόδου ἐπὶ ῥητῆ προθεσµία 

παρεπιδημοῦντες ἐν Κωνσταντινουπόλει ᾿Αρχιερεῖς χοροστα- 

τοῦσι μὲν καὶ συλλειτουργοῦσιν (ἐκτὸς τῶν ἐγκαλουμένων), οὐ 

συνεδριάζουσι δέ. Ληέάσης δὲ τῆς προθεσμίας των, θέλουσιν 

εὐθὺς ἀπέρχεσθαι εἰς τὰς ἐπαρχίας των’ ἂν δὲ ἀναφανῇ ἀναπό- 

φευκτος ἀνάγκη τῆς περαιτέρω διαμονῆς των, θέλει ἀποφασίζει 

ὁ πατριάρχης, τῇ γνώλῃ τῆς ἱερᾶς Συνόδου" ἂν δέ τις φανῆ ἑνερ- 

γῶν τὸ νὰ παρατείνη τὴν προθεσμίαν τῆς διαμονῆς του, παρέ- 

χων ἀνησυχίας πρὸς τὴν ᾿Εκκλησίαν, ὁ τοιοῦτος νὰ στέλληται 

ἀμέσως εἰς τὴν ἐπαρχίαν του, ἐὰν δὲ τοῦτο δύσκολον, τότε νὰ 

ἀποπέμπηται ἀλλαχοῦ, ἕως οὗ διευκολυνθῇ ἡ εἰς τὴν ἐπαρχίαν 

αὐτοῦ ἀποστολή. 

ΙΑ΄. 'Ο πατριάρχης μετὰ τῆς Συνόδου θέλει λαμθάνει τὴν ἀνή- 

κουσαν πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν περὶ τῶν διαθεσίμων καὶ τῶν 

πρὸς ζωάρκειαν στερουµένων Πατριαρχῶν πρὸς ἄνετον συντή- 

ρησιν αὐτῶν, ἐπίσης δὲ καὶ περὶ τῶν διαθεσίµ.υν Μητροπολιτῶν, 

᾿Επισκόπων, καὶ τιτουλαρίων ᾿Αρχιερέων, ὅπως περιθάλπωνται 

δί ἀναλόγων σιτηρεσίων."Όσοι δὲ τῶν ᾿Αρχιερέων παραιτοῦν- 
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ται οἰκειοθελῶς, δύνανται νὰ ἐκλέξωσι τὸν τόπον τῆς ἑαυτῶν 

ἡσυχίας καὶ ἐγκαταθιώσεως, τῇ γνώσει τοῦ Πατριάρχου καὶ τῆς 

Συνόδου, πλὴν τῆς ἐπαρχίας, εἰς ἣν διετέλουν ἀρχιερατεύοντες, 

ὅτε παρητήθησαν" ἐὰν δέ τις τῶν ᾿Αρχιερέων ἤθελε παυθῇ 

κατὰ τὸ Η΄ ἄρθρον τοῦ περὶ ἐκλογῆς ᾿Αρχιερέων κανονισμοῦ, 

τότε, ἐὰν τὸ ἔγκλημά του εἶναι θρησκευτικόν, ὁ Πατριάρχης 

μετὰ τῆς Συνόδου θέλουσιν ἀποφασίζει περὶ τοῦ τόπου τῆς δια- 

μονῆς του’ εἰ δὲ καὶ τὸ ἔγκλημ. 6. του εἶναι κοσμικόν, τότε ὁ τό- 

πος τῆς διαμονῆς του θέλει προσδιορίζεται κατὰ συνεννόησιν 

τῆς ' Υψ. Πύλης μετὰ τοῦ Πατριαρχείου. 

ΙΒ΄. 'Ο Πατριάρχης μετὰ τὴς ἱερᾶς Συνόδου διορίζει Εκκλη- 

σιαστικὴν ἐπιτροπήν, συγκειμένην ὑπὸ λογίων ἱερωμένων, τῆς 

ὁποίας καθήκοντα ὑπάρχουσι τὸ νὰ φροντίζη περὶ τῆς εὐκοσμίας 

καὶ ἐκπαιδεύσεως τοῦ Κλήρου, ἵνα μὴ χειροτονῶνται κληρικοὶ 

ἄνθρωποι ἀμαθεῖς καὶ ἀνάξιοι. 

ΙΓ΄. Συμφώνως τοῖς κανονισμοῖς τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει 

᾿Εκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς ἐπιτροπῆς, δέον νὰ ὑπάρχη καὶ ἐν 

ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ ᾿Εκκλησιαστικὴ ἐπιτροπή. 

ΙΔ’. “Εκαστος τῶν ᾿Αρχιερέων ὀφείλει νὰ ἔχῃ ἐν τῇ ἐπαρχία 

του ἕνα ἱεροκήρυκα, ὅστις, περιοδεύων ἐν αὐτῆ, νὰ κηρύττῃ τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ ἄνευ τῆς παραμικρᾶς ἀμοιθῆς. Αἱ ἐπισημότεραί! 

δὲ τῶν ἐπαρχιῶν θέλουσι διατηρεῖ καὶ ἓν ἱερατικὸν σχολεῖον, 

δαπάνη μὲν τῶν χριστιανῶν ἐπαρχιωτῶν, ἐπιστασίᾳ δὲ τοῦ ἀρ- 

χιερέως καὶ τῶν προκρίτων χριστιανῶν, ἐν ᾧ θέλουσι διδάσκε- 

σθαι οἱ ποθοῦντες: ἱερατεῦσαι, καὶ ἰδίως οἱ παῖδες τῶν ἱερέων, 

καὶ ὅσοι τῶν ἱερέων καὶ ἱεροδιακόνων ἀκόμη ἔχουσι τὴν τοιαύ- 

την ἀνάγκην' ὅσοι δὲ ἐκ τῶν μαθητευόντων εἰς τὰς τοιαύτας 

σχολὰς ἔχουσιν ἀγχίνοιαν καὶ ἐπιθυμοῦσι νὰ προαχθῶσιν ἔτι 

περισσότερον καὶ παιδευθῶσιν ἐντελέστερον, οὗτοι θέλουσι 

στέλ.λ.εσῦαι εἰς τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἱερατικὴν σχολὴν διὰ 

τοῦ ᾿Αρχιερέως των. 

Πο. Εγκύκλιοι ἐπιστολαὶ νὰ στέλλωνται ἀπὸ καιροῦ εἰς και- 
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ρὸν πρὸς πάντας τοὺς ᾿Αρχιερεῖς, ὅπως φροντίζωσι μετὰ τῶν 

προκρίτων ἐπαρχιωτῶν των καὶ στέλλωσι νέους χρηστοήθεις καὶ 

εὐφυεῖς, διὰ νὰ εἰσάγωνται εἰς τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἱε- 

ρατικὴν σχολήν. 

ΙΣΤ΄. Ἡ ἱερὰ Σύνοδος θέλει διατηρεῖ ἴδιόν της ταμεῖον, διά 

τινας ἀναποφεύκτους δαπάνας: οἷον, δι ἀποστολὰς γραμμάτων, 

καὶ ἄλλας μικρὰς ἀνάγκας, χορηγουµένων τῶν ἀναγκαίων 

τούτων χρημάτων ἀπὸ τοῦ ταμείου τοῦ Μικτοῦ Συμθουλίου. 

ΙΖ. Τὰ κατὰ τόπους σταυροπήγια μοναστήρια, ὡς καὶ τὰ κατὰ 

τὰς ἐπαρχίας ἐνοριακά, καθὼς ἀνέκαθεν, συμφώνως τοῖς ἱεροῖς 

κανόσι, κυριαρχικῶς ἐξηρτῶντο τὰ μὲν παρὰ τῆς Μεγάλης Ἔκ- 

κλησίας, τὰ δὲ παρὰ τῶν μητροπολιτῶν, ἀπαραλλάκτως καὶ τοῦ 

λοιποῦ θέλουσιν ἐξαρτᾶσθαι καὶ διοικεῖσθαι κατὰ τὸν ἰδιαίτερον 

περὶ μοναστηρίων κανονισμόν. 

ΙΗ΄. 'Η ἱερὰ Σύνοδος θέλει λαμθάνει ὑπὸ ὥριμον σκέψιν καὶ 

ἔριστᾷ τὴν προσοχήν της εἰς τὰ παρὰ τῶν Βουλγάρων κατὰ 

καιροὺς πρὸς τὴν ᾿Εκκλησίαν γινόμενα παράπονα περὶ τῶν ἐν 

ταῖς Εκκλησίαις ψαλλομένων ἱερῶν ἀκολουθιῶν, καὶ ἐρευνῶσα 

καὶ εὑρίσκουσα, κατὰ πόσον ἔχονται ἀληθείας τὰ παράπονά 

των, ἐπιφέρη τὰς δεούσας θεραπείας, πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ ἧσυ- 

χίαν αὐτῶν. 

ΙΘ΄. Ἐν τῶν οὐσιωδῶν καθηκόντων τῆς ἹἹερᾶς Συνόδου καὶ 

τῶν προκρίτων τοῦ ἔθνους ὑπάρχει τὸ νὰ λάθωσι πρόνοιαν περὶ 

συστάσεως καταλλήλου ἐθνικοῦ Παρθεναγωγείου εἰς ὅποιον 

μέρος ἐγκριθῆ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Πατριάρχου, τῆς “Ἱερᾶς 

Συνόδου καὶ τοῦ Μικτοῦ Συμθουλίου, διὰ νὰ ἔχωσι καταφύγιον 

τὰ ἄπορα τῶν ὁμογενῶν κοράσια: πρὸς δὲ καὶ περὶ ἑνὸς ὀρφα- 

νοτροφείου, ἐν ᾧ θέλουσιν ἐνδιαιτᾶσθαι τὰ οὐδεμίαν προστα- 

σίαν, ἢ κηδεμονίαν ἔχοντα ὀρφανὰ παιδία, ὡς καὶ τὰ δὺ ἄλλας 

αἰτίας χρήζοντα περιορισμοῦ καὶ κατηχήσεως. 

Κ΄. Επίσης θέλει καταθάλλεσθαι ἡ δέουσα πρόνοια περὶ τῶν 
΄ 

ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐθνικῶν κοινωφελῶν καταστημάτων, 
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ἤγουν τῶν νοσοκομείων, τῆς ἐν Φαναρίῳ ἐθνικῆς σχολῆς, τῶν 

ἐπαρχιακῶν καὶ ἐνοριακῶν σχολείων καὶ λοιπῶν, εἰς τὰ ὁποῖα 

ἡ διδασκαλία πρέπει νὰ γίνηται ὁμοιόμορφος. 

ΚΑ΄. Πρὸς διατήρησιν ἀσφαλῆ τῶν ἱερῶν ἀμφίων καὶ τῶν 

ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν τοῦ Πατριαρχικοῦ ναοῦ, θέλει ὑπάρχει 

σκευοφύλαξ, διοριζόµενος ὑπὸ τῆς ἱἹερᾶς Συνόδου, ἵνα κρατῇ 

ταῦτα ἐν καταλόγῳ τακτικῷ, ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν ἑνὸς τῶν συνο- 

δικῶν ᾿ Αρχιερέων' ὡσαύτως καὶ εἷς βιθλιοθηκάριος, ἐποπτευό- 
ε . - 

μενος καὶ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν μελῶν τῆς Συνόδου. 

ο 

δ 4 

Ἐπίσης περὶ τοῦ Δ. [. Μ. Συμθουλίου παρατιθέγιεθα ἐκ 

τῶν Γενικῶν Κανονισμῶν τάδε : 

Α΄. 

Σχπιιατιόιὸς τοῦ Ἠηνικοῦ Διαρκοῦς Μικτοῦ Συιιθουλίου. 

ΑΡΟΡ' Α΄. Τὸ ᾿Εθνικὸν διαρκὲς Μικτὸν Συμθούλιον σύγκει- 

ται ἐκ δώδεκα μελῶν, τῶν μὲν τεσσάρων ᾿ Αρχιερέων, τῶν δὲ 

ὀκτὰ; λαϊκῶν: προεδρεύεται δὲ ὑφ ἑνὸς τῶν ἀρχιερατικῶν 

αὐτοῦ μελῶν, τοῦ πρώτου τῆ τάξει μεταξὺ τῶν τεσσάρων, διὰ 

διπλώματος Πατριαρχικοῦ. 'Οσάκις δὲ ὑποθέσεις οὐσιώδεις ἆνα- 

δεικνύουσιν ἀναγκαίαν τὴν παρουσίαν τοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ 

Συμθούλιον, τότε, ἢ αὐτόκλητος, ἢ κατὰ πρόσκλησιν παρευ- 

ρισκόμενος ἐν τῷ Συμθουλίῳ, θέλει προεδρεύει τὸ Συμθούλιον 

θέλει ἔχει καὶ δύο γραμματεῖς, πρῶτον καὶ δεύτερον, δυναμέ- 

νους νὰ μεταφράζωσιν εἰς τὰς ἀκολούθους διαλέκτους: ᾿Ελλη- 

νικήν, Οθωμανικήν, Βουλγαρικήν, καὶ Γαλλικήν. 

ΑΡΘΡ. Β΄. 'Η περίοδος τῆς ὑπηρεσίας τῶν μελῶν τοῦ ᾿Εθνι- 

κοῦ διαρκοῦς Μικτοῦ Συμθουλίου προσδιορίζεται εἰς δύο ἔτη, 

τοῦ ἡμίσεως τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ κατ ἔτος ἀνανεουμένου. 

ΑΡΟΡ. Γ΄. Τὰ τέσσαρα ἀρχιερατικὰ μέλη τοῦ εἰρημένου Συμ- 



Ἐἰσαγωγὴ 8 4. 23 

θουλίου, λαμθάνονται ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 

ἐκλεγόμενα ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου καὶ τῶν Συνοδικῶν μελῶν. 

ΑΡΘΡ. Δ΄. Ἡ ἐκλογὴ τῶν λαϊκῶν μελῶν τοῦ εἰρημένου Συμ- 

θουλίου γίνεται ὡς ἑξῆς. ᾿Εν τακτικῇ ἡμέρᾳ εἰδοποιεῖ ὁ Πατρι- 

άρχης τοὺς κατοίκους τῶν ἐνοριῶν Κωνσταντινουπόλεως καὶ 

ἹΚαταστένου, ἵνα, κατὰ τὸ ἑξῆς διάγραμμα, ἐκλέξωσιν ἑκάστη 

ἀντιπροσώπους, ὡς ἀκολούθως. Αἱ ἐνορίαι Φαναρίου καὶ Τζι- 

παλίου, δύο’ αἱ ἐνορίαι Παλίνου, Ταξιαρχῶν καὶ Ξυλόπορτας, 

δύο’ αἱ ἐνορίαι Μουχλίου καὶ Φωτηρᾶ, ἕνα: αἱ ἐνορίαι Ἔδιρνε- 

καπίου, Σαλματομπρουκίου, Σαρμασικίου, ᾿Εγρικαπίου καὶ Τοπ- 

καπίου, ὁμοῦ καὶ Τεκὶρ Σεραγίου, δύο’ ἢ ἐνορία “Εξ Μαρμάρων- 

ἕνα" ἅπασαι αἱ ἐνορίαι τῶν "Ὑψωμαθείων μετὰ τοῦ Βελιγρα, 

δίου, δύο’ αἱ ἐνορίαι ᾿Αγ. Κυριακῆς καὶ ᾿Ελπίδος, ἕνα: ἡ ἐνορία 

Χάσκιοϊ, ἕνα: αἱ ἐνορίαι τῶν Ταταούλων, δύο’ αἱ ἐνορίαι τοῦ 

Σταυροδρομίου, δύο’ ἡ ἐνορία Βλάγκας, ἕνα: αἱ ἐνορίαι τοῦ Γα- 

λατᾶ, δύο’ ἡ ἐνορία ᾿Ορτάκιοῖ, ἕνα: ἡ ἐνορία Βεσίκτασι, ἕνα: αἱ 

ἐνορίαι Κουρούτσεσμε, Αρναούτκιοϊ καὶ Βεθεκίου, δύο’ ἡ ἐνορία 

Μπογιατσίκιοϊ ἔνα: αἱ ἐνορίαι Στένης καὶ Νεοχωρίου, δύο: ἅπαν- 

τας ἄνευ ἐθνικῆς διακρίσεως, ἄνδρας τιμίους καὶ εὐθεῖς, κοινὴν 

τὴν ὑπόληψιν μεταξὺ τοῦ Ἔθνους χαίροντας, καὶ ἀνέκαθεν ὑπη- 

κόους τοῦ βασιλείου κράτους, καὶ ἐν τῇ ὁρισθείση ἡμέρα ἀπο- 

στείλωσιν αὐτοὺς εἰς τὰ Πατριαρχεῖα, οἵτινες καὶ συνερχόμενοι 

ἐντὸς τῶν Πατριαρχείων θέλουσιν ἀπαρτίζει μετὰ καὶ τῆς ἱερᾶς 

Συνόδου καὶ τῶν μελῶν τοῦ Μικτοῦ Συμθουλίου τὴν ἐκλογικὴν 

συνέλευσιν, ἥτις θέλει ὁρίζει πρῶτον τοὺς ὑποψηφίους ἐκ συμ. 

φώνου. "Ολα τὰ μέλη τῆς ἐκλογικῆς συνελεύσεως ἔχουσι τὸ 

δικαίωµα τοῦ προτείνειν ὑποψηφίους, οὓς ἂν κρίνωσιν ἔχοντας 

τὰ ἀνήκοντα ἐπὶ τούτῳ προσόντα, ὧν τὰ ὀνόματα καταγράφον- 

ται ἐν ἰδιαιτέρῳ καταλόγῳ, καὶ ἐξ αὐτῶν διὰ μυστικῆς πλειοψη- 

φίας ἀναδεικνύονται τὰ μέλη τοῦ Μικτοῦ Συμθουλίου. “Απασα 

δὲ ἡ περὶ τούτου πρᾶξις θέλει καταστρωννύεσθαι τακτικῶς ἐπὶ 

πρωτοκόλλου. 
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ΑΡΘΡ. Ε΄. Της ἐκλογῆς ἅμα λαθούσης πέρας, ὁ Πατριάρχης 

θέλει γνωστοποιεῖ πρὸς τὴν Ύγψ. Πύλην τὰ ὀνόματα τῶν τε ἀρ- 

χιερατικῶν καὶ λαϊκῶν μελῶν τοῦ Συμθουλίου, πρὸς ἐπιδοκιμα- 

σίαν καὶ ἐπικύρωσιν. 

ΣΗΜ. Πρὸς εὐχερῆ ἐφαρμογὴν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης ᾿Εθνικῆς Συνελεύσεως 

κανονισθέντων, διὰ πρώτην καὶ μίαν μόνην φορὰν τὸ ἥμισυ τοῦ προσωπικοῦ 

τῶν λαϊκῶν μελῶν τοῦ διαρκοῦς Ἐθνικοῦ Μικτοῦ Συμθουλίου θέλει ληφθῇ ἐκ 

τῶν μελῶν τῆς προσωρινῆς ταύτης συνελεύσεως, τῶν ἀντιπροσωπευόντων τὴν 

Κωνσταντινούπολιν, κατὰ πλειονοψηφίαν ἀπόλυτον ἐκλεχθησομένων ὑπὸ πάν- 

των τῶν μελῶν αὐτῆς, ἄτινα θέλουσιν ἀντικατασταθῇ παρ᾽ ἄλλων ἐν τῇ λήξει 

τοῦ πρώτου ἔτους. 

ΑΡΘΡ. ΣΤ΄. Ἡ ἀνωτέρω διάταξις ὡς πρὸς τὴν διάρκειαν τῆς 

ὑπηρεσίας τῶν δύο ἐτῶν ἑκάστου μέλους δὲν ἐφαρμόζεται εἰς 

τὰ ἀρχιερατικὰ μέλη, ἀλλ᾽ εἶναι φυσικῶς ἑπόμενον νὰ ἀἆνα- 

νεῶνται καὶ ἀντικαθιστῶνται παρ ἄλλων ἐν τῇ λήξει τῆς προθε- 

σµίας αὐτῶν, ὡς μελῶν τῆς ἱερᾶς Συνόδου. 

ΑΡΟΡ. Ζ."Εκαστον τῶν εἰρημένων μελῶν, μετὰ τὴν συμπλή- 

ρωσιν τῶν δύο ἐτῶν, δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ ἐκλέξιμον αὖθις, 

ἐὰν δὲν παρέλθωσιν ἄλλα δύο ἔτη. 

ΑΡΟΡ. Η΄. Τὰ μέλη τοῦ εἰρημένου Μικτοῦ Συμθουλίου ὀφεί- 

λουσι νὰ ἦναι ἐκ τῶν σταθερῶν κατοίκων τῆς Κωνσταντινουπό- 

λεως, ὑπήκοα ἀνέκαθεν τοῦ ᾿Οθωμανικοῦ Κράτους, ἡλικίας 

πλέον τῶν τριάκοντα ἐτῶν, ἔχοντα ἐμπειρίαν εἰς τὰ πράγματα, 

καὶ γενικῆς ἀπολαύοντα ὑπολήψεως καὶ ἐμπιστοσύνης παρὰ τῇ 

Κυθερνήσει καὶ παρὰ τῷ Ἔθνει, 

ΑΡΟΡ. Θ΄. Οὐδὲν μέλος, ἀφ οὗ ἅπαξ παραδεχθῇ τὸν διορι- 

σμόν του καὶ ἐγκατασταθῆ δύναται νὰ παραιτηθῇ πρὸ τῆς λή- 

ἕεως τῆς διετίας, ἐκτὸς λίαν δεδικαιολογηµμένης αἰτίας. 

ΑΡΘΡ. Τ. Τὸν ἐν τῇ πορείᾳ τῶν ἐργασιῶν παραιτούμενον 

ἔνεκα δεδικαιολογηµμένης αἰτίας, καὶ τὸν θανόντα ἐκ τῶν με- 

λῶν, θέλουσιν ἀντικαθιστᾷ ὁ Πατριάρχης μετὰ τῆς ἱερᾶς Συνό- 

δου καὶ τῶν μελῶν τοῦ Μικτοῦ Συμθουλίου εἰς συμπλήρωσιν 

τοῦ ἐλλείποντος χρόνου, ἀναφέροντες τοῦτο εἰς τὴν Ὑψ. Πύ- 
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λην’ ὁ τοιοῦτος δὲ δύναται νὰ ἦναι ἐκλέξιμος καὶ διὰ τὴν ἑπο- 

μένην περίοδον. ͵ 

ΑΡΘΡ. ΙΑ΄. Οὐδενὶ τῶν μελῶν παραχωρεῖται ἄδεια ἀποδη 

μίας πλέον τῶν δύο μηνῶν: ὁ δὲ πλέον τῶν δύο μηνῶν ἀπὼν 

θέλει ἀντικαθίστασθαι παρ ἄλλου, ἐκλεγομένου, κατὰ τὸ προη- 

γούμενον ἄρθρον, τὸ ὁποῖον καὶ θέλει ἀναφέρεσθαι εἰς τὴν 'Ὑγ'. 

Πύλην πρὸς ἐπικύρωσιν. 

ΑΡΟΡ. ΙΒ΄. Απαγορεύονται αἱ ἀπουσίαι τῶν μελῶν ἐν ταῖς 

τακτικαῖς συνεδριάσεσιν' ἐὰν δέ τις ἤθελε κωλύεται πλέον τοῦ 

ἑνὸς μηνός, ὀφείλει νὰ εἰδοποιῇ τοῦτο τῷ Προέδρῳ τοῦ Συμθου- 

λίου' ὁ δὲ ἄνευ εἰδοποιήσεως πλέον τοῦ μηνὸς ἐλλείπων ἢ πρέ- 

πει νὰ παραιτηθῆ, ἤ, κατὰ τὸ Ι᾽ ἄρθρον, ἀντικαθίσταται δύ ἄλλου. 

ΑΡΘΡ. ΙΓ΄. ᾿Εὰν μέλος τι τοῦ Συμθουλίου ἤθελεν ἐγκαλεσθή 

ὡς δωροδοκηθέν, εἰ μὲν ᾿Αρχιερεύς, ἐνεργεῖται τὸ ὄγδοον "Αρ- 

θρον τοῦ περὶ ᾿Αρχιερέων κανονισμοῦ' εἰ δὲ λαϊκός, τότε θέλει 

εἰδοποιεῖται τὸ πράγμα εἰς τὴν Ὑψ. Πύλην, διὰ νὰ δικασθη καὶ 

ἐπενεχθῆ ἡ ἀπόφασις, κατὰ τὸν Βασιλικὸν ποινικὸν Κώδικα. 

ΑΡΘΡ. ΙΔ’. Τὸ ᾿Εθνικὸν Μικτὸν Συμθούλιον θέλει ἔχει γρα- 

φεῖον ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ὅπου θέλουσι γίνεσθαι καὶ αἱ τακτι- 

καὶ ἀὐτοῦ συνεδριάσεις, διευθυνόμενον ὑπὸ τοῦ Α΄ Γραμματέως, 

κατὰ τὰς ὁδηγίας τοῦ Συμθουλίου. 

ΑΡΘΡ. ΙΕ΄. Τὰ λαϊκὰ μέλη τοῦ Συμβουλίου δὲν θέλουσι λαμ- 

θάνει οὐδένα μισθόν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑπηρετεῖ δωρεάν. 

Β΄. 

Καθήκοντα τῶν κιελῶν τοῦ Μικτοῦ Συιιθουλίου. 

ΑΡΘΡ. Α΄. Τὸ ᾿Εθνικὸν διαρκὲς Μικτὸν Συμθούλιον συνέρχε- 

ται τακτικῶς δὶς τῆς ἑθδομάδος. 

ΑΡΟΡ. Β΄. ᾿Επὶ τῶν ἀνατιθεμένων τῷ εἰρημένῳ Συμθουλίῳ 

ἐγγράφων θέλει ἐπιτίθεσθαι ἀριθμὸς καὶ ἡ ἡμερομηνία τῆς ἀφί- 

ἕεως αὐτῶν, καὶ θέλουσι θεωρεῖσθαι κατὰ τάξιν, ἐκτὸς κατεπει- 

γουσῶν ὑποθέσεων, αἴτινες θέλουσι προτιμᾶσθαι πάσης ἄλλης. 
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ΑΡΘΡ. Γ΄. Τὸ εἰρημένον Συμθούλιον θέλει ἐπιτηρεῖ καὶ ἐπο- 

πτεύει εἰς τὴν καλὴν διεξαγωγὴν τῶν ἐθνικῶν σχολείων καὶ 

νοσοκομείων καὶ λοιπῶν κοινωφελῶν ἐθνικῶν καταστημάτων, 

ὡς καὶ εἰς τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα αὐτῶν τε καὶ τῶν ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει ἐκκλησιῶν" θέλει ἐξετάζει τὰς περὶ προσόδων τῶν 

τῷ Οἰκουμενικῷ θρόνῳ προσηρτημένων Μοναστηρίων, ὡς καὶ 

τὰς περὶ διαθηκῶν, ἀφιερωτικῶν ἐγγράφων (βακφιγέ), τραχώ- 

ματος καὶ προικὸς συμθαινούσας διαφοράς, καὶ θέλει θεωρεῖ 

ὅσας ὑποθέσεις μὴ πνευματικὰς παραπέμπει ἡ Ὕψ. Πύλη εἰς τὰ 

Πατριαρχεῖα. Αἱ δὲ τοὺς βακουφικοὺς κανόνας, τὰς γαίας καὶ 

λοιποὺς γενικοὺς Κανονισμοὺς τῆς Κυθερνήσεως ἀφορῶσαι ὑπο- 

θέσεις, αὗται φυσικῶς θέλουσι θεωρεῖσθαι εἰς τὰ ὑπὸ τῆς κυθερ. 

νήσεως διωρισμένα δικαστήρια καὶ συμ.θούλια, ὡς καὶ πρότερον. 

ΑΡΟΡ. Δ΄. 'Ὁσάκις παρουσιάζεται ἀγωγὴ ἐκ μέρους τῶν χρι- 

στιανῶν ἐπαρχίας τινὸς κατὰ τοῦ ἀρχιερέως των, ἐὰν αὕτη περι- 

στρέφηται εἰς ἀντικείμενα κοσμικά, θέλει ἐνεργεῖται τὸ πρέπον, 

κατὰ τὸ Π’ ἄρθρον τοῦ περὶ ἐκλογῆς τῶν᾽ Αρχιερέων κανονισμοῦ. 

ΑΡΘΡ. Ε΄. Πρὸς διεύθυνσιν τῶν ἐθνικῶν σχολείων καὶ λοιπῶν 

κοινωφελῶν καταστημάτων, τὸ εἰρημένον Συμβούλιον θέλει 

διορίζει ἐπιτρόπους καὶ ἐφόρους, τῇ γνώμη καὶ ἐγκρίσει τοῦ 

Πατριάρχου, ἄνδρας ἱκανοὺς καὶ τιμίους ἐκ τῶν ὁμοδόξων, καὶ 

ὑπηκόους τῆς κραταιᾶς Βασιλείας. 

ΑΡΘΡ. ΣΤ΄. Θέλει θεωρεῖ καὶ ἐξελέγχει ἐτησίως τοὺς λογα- 

ριασμοὺς τῶν ῥηθέντων ἐπιτρόπων, καὶ θέλει καταχωρεῖ ἐν πε- 

ριλήψει, διὰ τοῦ Α΄ γραμματέως του, τοὺς ἰσολογισμοὺς τῶν 

ἐτησίων προσόδων καὶ ἐξόδων, ἐν ἰδιαιτέρῳ γενικῷ Κάδικι, 

ΑΡΘΡ. Ζ. Ἐν τῇ λήξει ἑκάστου ἔτους θέλει θεωρεῖσθαι ὁ 

λογαριασμὸς τοῦ ταμείου ὑπὸ τῶν νέων μελῶν ἐνώπιον τῆς ἐκ- 

λογικῆς συνελεύσεως, παρουσιάζοντος τοῦ ταμίου τὰς ἐγγρά- 

ρους διαταγὰς τοῦ Συμ.θουλίου διὰ πᾶσαν πληρωμὴν, αἱ ὁποῖαι 

σφραγίζονται ἐντὸς φακέλλου καὶ κατατίθενται εἰς τὰ ἀρχεῖα 

τοῦ Συμ.θουλέου. ' 
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ΑΡΘΡ. Η΄’, Τὸ εἰρημένον Συμθούλιον θέλει συντάξει διά- 

γραμμα (ταρίφαν) τῶν γραφικῶν δικαιωμάτων τοῦ ἐθνικοῦ τα- 

μείου, καὶ θέλει καθυποθάλει αὐτὸ εἰς τὴν ὝΨ. Πύλην, διὰ 

νὰ γένη παραδεκτόν: καὶ πρὸς παραλαθὴν τῶν δικαιωμάτων 

τούτων, θέλει διορίζει κατὰ διετίαν ἕνα ταμίαν ἀξιόπιστον ὑπὸ 

ἐγγύησιν, ὅστις, ἄνευ ἐγγράφου διαταγῆς τοῦ Συμθουλίου, δὲν 

δαπανᾶ οὐδὲ ὀθολόν. Τὰ δὲ καθήκοντα τόσον τοῦ ταμίου, ὅσον 

καὶ τοῦ γραμματέως καὶ λοιπῶν ὑπαλλήλων, θέλει προσδιορίζει 

τὸ Συμθούλιον. 

ΑΡΘΡ. Θ΄. Πᾶσα συνεδρίασις, ἔχουσα τὰ δύο τρίτα τῶν μελῶν 

εἶναι πλήρης. Εἰς δὲ τὰς συζητήσεις του, ἐὰν δεήσῃ, κάμνει 

χρῆσιν τῆς ψηφηφορίας, ἰσχυούσης τῆς πλειοψηφίας, ὡς πρὸς 

τὴν διαίτησιν τῆς ὑποθέσεως: ἐν περιπτώσει δὲ ἰσοψηφίας, νικᾷ 

τὸ μέρος, τὸ ἔχον τὴν ψῆφον τοῦ προέδρου. 

ΑΡΘΡ. Τ. Τὸ διαρκὲς Εθνικὸν Μικτὸν Συμθούλιον, ἅμα τῆ 

συστάσει του, μεταχειρίζεται τριμερῆ σφραγῖδα, ἧς τὰ τμήματα 

θέλουν κρατεῖ τὸ μὲν ἓν τὰ τέσσαρα ἀρχιερατικὰ µέλη, τὰ δὲ 

ἄλλα δύο τὰ ὀκτὼ λαϊκὰ µέλη, τὴν δὲ κλεῖδα ὁ πρόεδρος: διὰ 

τῆς σφραγῖδος ταύτης θέλουν σφραγίζεσθαι τὰ ἀφιερωτικὰ ἔγ- 

γραφα (βακφιγέδες), διαθῆκαι, ὁμόλογα ἐκκλησιῶν καὶ λοιπῶν 

ἐθνικῶν χρεῶν, καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. Αἱ δὲ δικαστικαὶ ἀποφάσεις 

τοῦ Συμθουλίου τούτου ὑπογραφόμεναι ὑπὸ πάντων τῶν μελῶν 

αὐτοῦ, θέλουσι σφραγίζεσθαι καὶ διὰ τῆς σφραγῖδος ταύτης. Α- 

παντα δὲ τὰ ἀνωτέρω ἔγγραφα θέλουσιν ἐπικυροῦσθαι ὑπὸ τοῦ 

Πατριάρχου’ πᾶν δὲ ἔγγραφον, συνταττόμενον ἐν τῷ Συμθου- 

λίῳ τούτῳ καὶ ἐξερχόμενον, θέλει γράφεσθαι ἐπὶ χαρτοσήμου, 

καταχωρούμενον προηγουμένως εἰς τὸν Κώδικα. 

ΑΡΘΡ. ΙΑ΄’. Τὰς περὶ κληρονομίας μεταξὺ δύο χριστιανῶν 

συμπιπτούσας διενέξεις θέλει θεωρεῖ τὸ εἰρημένον Συμθούλιον, 

ὅταν, κατ αἴτησιν τῶν διαδίκων, ἀνατεθῶσιν εἰς τὰ Πατριαρχεῖα. 

ΑΡΟΡ. ΠΡ’. ᾿Επειδὴ παντὸς ὀρθοδόξου ο αρ διαθήκη, 
-ἄ συνάδουσα τοῖς νόμοις καὶ κανονισμοῖς τῆς Ὑψ. Κυθερνήσεως 
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καὶ σύμφωνος μὲ τὸν περὶ χριστιανικῶν περιουσιῶν δὶ ὑψηλῶν 

ἐπισήμων ὁρισμῶν καὶ ἤδη ἐκδοθέντα κανονισμὸν, θέλει εἶσθαι 

ἐπίσημος καὶ ἰσχυρὰ παρὰ πάσῃ ἐπιτοπίῳ ἀρχῇ, τὸ εἰρημένον 

Μικτὸν Συμθούλιον θέλει φροντίζει περὶ τῆς ἐκπληρώσεως τῶν 

ἐν ταῖς τοιαύταις διαθήκαις περιεχομένων ὅρων. 

ΑΡΘΡ. ΙΓ΄. Πᾶν ἔγγραφον, ἐκδιδόμενον ὑπὸ ἀρχιερέων περὶ 

προσόδων καὶ ἐξόδων τοῦ ἐθνικοῦ σχολείου καὶ νοσοκομείου, 

καὶ ἄλλων κοινωφελῶν καταστημάτων, καὶ τῶν ἐν Κωνσταντι- 

νουπόλει ἐκκλησιῶν καὶ μοναστηρίων, ὡς καὶ περὶ διαθηκῶν, 

ἀφιερωτικῶν ἐγγράφων (βακφιγέδων), περὶ χρημάτων τραχώμα- 

ματος καὶ προικός, θέλει θεωρεῖται ἐπίσημον ὑπὸ τοῦ εἰρημένου 

Συμ.θουλίου. 

ΑΡΘΡ. ΙΔ’. Οἱ ἐνάγοντες εἰς δίκην δὶ ὑπόθεσιν (οἴαι ἐν τῷ 

Γ΄. ἄρθρῳ ὡρίσθησαν) ὀφείλουσι πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς διαδικα- 

σίας, νὰ δίδωσιν ἐγγύησιν διὰ τὰ ἐν τῇ διαρκείᾳ αὐτῶν προκύ- 

ψοντα ἔξοδα. 

ΑΡΘΡ. ΙΕ. Τὰ µέλη τοῦ εἰρημένου Συμ.θοὐλίου ὀφείλουσι 

νὰ προσέχωσιν ὅπως ὁ Πατριάρχης καταθάλλη πᾶσαν προσπά- 

θειαν καὶ ζῆλον εἴς τε τὴν καλὴν τακτοποίησιν πάντων τῶν ἐν 

τῇ Αὐτοκρατορικῇ ἐπικρατείᾳ κειμένων, καὶ τοῖς ὀρθοδόξοις ἀνη- 

κόντων προσκυνημάτων, καὶ εἰς τὴν καλὴν διαχείρισιν τοῦ χρη- 

ματικοῦ αὐτῶν, κατὰ τὸ πνεῦμα τῶν χρυσοθούλλων, διαθηκῶν, 

προνομίων καὶ ἀφιερωτικῶν ἐγγράφων, συνεννοούμενος, χρείας 

τυχούσης, καὶ μετὰ τῶν πνευματικῶν ἀρχηγῶν τῶν προσκυνη- 

μάτων. | 

ΑΡΟΡ. ΙΣΤ΄. Ἔκαστον τῶν μελῶν τοῦ Συμθουλίου, ὡς καὶ 

πᾶς ὀρθόδοξος χριστιανός, πληροφορούμενος περὶ παρεκτροπῶν 

τυχὸν τοῦ "Ἱεροῦ Κλήρου, ὀφείλει νὰ γνωστοποιῆ αὐτὰς πρὸς 

τὸν Πατριάρχην καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, διὰ νὰ λαμθάνωνται 
τὰ ἀναγκαῖα μέτρα. 
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Τὰ ἐπαρχιακὰ δικαστήρια, ἤτοι τὰ ἐν ταῖς ἔδραις τῶν μη- 

τρηπόλεων καὶ ἐπισκοπῶν ἑδρεύοντα, συγκροτοῦνται κατὰ 

τὰ ἐπιτόπια ἔθιιια ΤΙ κατὰ τοὺς ἐπιτοπίους κανονισμούς. 

Καὶ τῶν μὲν πνευυατικῶν δικασιπρίων τὰ μέλη διορίζον- 

ται ὑπὸ τοῦ κατὰ τόπον ἀρχιερέως, ἐκ τῶν μᾶλλον εὐπαι- 

δεύτων κληρικῶν τῖις ἐπαρχίας. 

Τῶν δὲ μικτῶν δικαστηρίων τὰ μὲν λαϊκὰ μέλη, ἐκλέγον- 

ται συνήθως ὑπὸ τῶν κατοίκων τῖις ἐπαρχίας, τὴ δὲ κληρι- 

κὰ ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως. 

Ἐκ τῶν ῥηθέντων ἀρκούντως καταφαίνεται ὅτι σπουδαίως 

προσκόπτει παρ᾽ ἡμῖν ἐν τῇ, ἐφαρμογῇ ἡ τῖις δικαιοσύνης 

ἀπονομὴ, πολλῶν ἕνεκα λόγων, ὧν σπουδα ότεροι εἶναι ἡ 

μῖι νομικὶν µόρφωσς τῶν δικαστῶν, ἡ ἐξάρτησις τῶν με- 

λῶν τῶν δικαστηρίων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων, ἡ ἔλλειψις ἀμε- 

ταύδήτου καὶ ὁμοιομόρφου ὀργανικοῦ τῶν δικαστηρίων νό- 

μου, τὸ πολυσύνθετον τῶν δικαστηρίων, ἡ συχνὶν ἀλλαγὴ 

τῶν μελῶν αὐτῶν κλιπ. 

8.6. 

Περὶ προέδρων καὶ μελῶν τῶν ἐκκλιισιαστικῶν δικαστῃ- 

ρίων ἐλέχθησαν τὰ δέοντα ἀνωτέρω: περὶ δὲ τῶν λοιπῶν 

δικαστικῶν προσώπων τα(ατπρητέον εἰδικώτερον τάδε: 

Γραμματεύς. Ι]ρὸς νόμιμον τοῦ δικαστηρίου συγκεότη- 

σιν ἀπαιτεῖται ἀπαραιτήτως ὁ γραμματεὺς (Παρ. Ἔμπ. Ν. 

ο 5), οὕτινος κύρια καθήκοντα εἶναι ἡ ἀναγοα]Τι τῶν οὐ. ιω- 

δεστέρων γεγονότων, τῶν ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου ἣν ἐπὶ δικα- 

στπρίων γινομένων καὶ ἡ φύλαξις τῶν διαφόρων ἐγγράφων 

αὐτοῦ. Παρ” ἑκάστῳ δικαστπρίῳ ὑπάρχουσιν εἷς Τι δύο 

γραμματεῖς ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τῆς ὑπηρεσίας, ἐκλε- 
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γόμενοι συνήθως ταρὰ τῶν πρεέδρων τῶν δικαστηρίων. 

Ἴζογα τοῦ γοαμιιατέως εἶναι νὰ παοίσταται ἐν τῷ δικαστη- 
ν ν ν ι 

ρίω, νὰ τηρῇ καὶ συντάττῃ τὰ πρακτικὰ ! 1 αἱ τὰς ἀποφά- 

σεις, νὰ ἑαμθάνῃ μέρος εἰς τὰς ἐκτὸς τοῦ ἀκροατπρίου 
/ - "το 5 ος ΠΝ ε 

ποάξεις, διεξαγωγὰς ιιαρτυρικῶν ἀποδείξεων κλπ., νὰ ὑπο- 
΄ ΄ κ ΄ ’ αν / ; » . -Ῥ ε 

γράφῃ πάσας τὰς πράξεις ταύτας, αἵτινες ἄνευ τῖις ὑπογρα- 

φῖις αὐτοῦ θεωροῦνται ἄκνροι. Ὥτερα καθήκοντα τοῦ γραμ- 

ματέως εἶναι ἡ τήρησις τῶν βιθδίων τοῦ δικαετικοῦ γρα- 

φείου, ἡ ἀθείᾳ τοῦ προέδρου ἔκδοσις ἀντιγράήων ἐκ τῶν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ φυλαττομένων πρω-οτύπων, : ἡ ἐγγοαφὶ τῶν 

ὑποθέσεων εἰς τὸ πινάκιον κλπ. 

|. Παράρτ. Ἐμπ. Νομ ἄρθρ. 08 καὶ 5. 

"Δοθρ. δον. Εἴς ἢ ἐν ἀνάγκη δύο τῶν ἱκανωτέρων γραμματέων ὀρείλου- 

σιν ἀφεύκτως νὰ παρίστανται καθ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν συζητήσεων εἰς τὸ 

ἀκροατήριον. 

Κρατοῦσι, διαρκούσης τῆς συνεδριάσεωτ, εἰδικὸν βιθλίον ὅπως ἐγγράφωσιν 

ἀκριθῶς ἐν αὐτῷ ἀλληλοδιαδόχως τὰ πρακτικὰ. τῆς συνεδριάσεως. 

᾿Αρθρ. ὅλον. Τὰ πρακτικὰ ταῦτα πρέπει νὰ περιέχωσι : 

Ιον. Τὸ ὄνομα τοῦ προέδρου. 

2ον. Τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἐπώνυμον τῶν παρόντων εἰς τὴν ἐκδίκαπιν ἑκάστης 

ἀγωγῆς δικαστῶν. 

30ν. Τὸ ὄνομα, τὸ ἐπώνυμον, τὴν ἐθνικότητα, τὴν ἰδιότητα τῶν διαδἰκὠν καὶ 

περίληψιν τῶν ἰσχυρισμῶν, τῶν λόγων καὶ τῶν προτάσεων αὐτῶν. 

4ον. Τὸν προσδιορισμὸν τῶν προσαγομένων ἐγγράφων. 

σον. Τὸ ὄνομα, τὸ ἐπώνυμον, τὴν ἐθνικότητα καὶ καταθέσει: τῶν μαρτύρων, 

ἂν ἠκούσθησαν τοιοῦτοι. 

6ον. Σύντομον ἕκθεσιν τῶν παρεμπιπτόντων κατὰ τὴν συνεδρίασιν νέων γε- 

γονότων χρηζόντων ἑκδικάσεως. 

Ἰον. Τέλος τὸ διατακτικὸν τῶν ἐκδοθεισῶν ἀποφάσεων. 

2. Παράρτ. ᾿Εμπ. Νομ. ἄρθρ. 08--65. 

ἼΑρθρ. θ9ον. Οἱ γραμματεῖς δὲν δύνανται νὰ δώσωσιν ἀντίγραφα ἢ νὰ 

ἐπιτρέψωσι νὰ λάθωσι γνῶσιν τοῦ περιεχομένου τῶν κατατεθειιένων εἰς τὸ 
᾿ -- - δ 5 4 , τ ᾿ . ι Ἢ ΧΕ ᾿ αἱ . 44 . η ς΄,» ΝΕΤ ΄ - ο 

γρσφειον δικο} ρόρων και δικσιογ ρᾳρών, ειμη εις τά οριςοµενά ὑπὸ τοῦ προς 
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Συμθολαιογοάφος. Συνήθως καθήκοντα συμθολαιο- 

γράφων ἐν ταῖς μητροπόλεσι καὶ ἐπισκοπαῖς τελοῦσιν οἱ 

γραμματεῖς τῶν δικαστπρίων, ἀλλ) εἰς πλείστας ἐπαρχίας 

ὑπάρχουσι καὶ συμθολαιογραφεῖα δημογεροντικὰ ἀνεξάρ- 

τητα τῶν πτροπόλεων καὶ ἐπισκοπῶν, ἐν δὲ τοῖς Πατρι- 

αρχείοις χςέπ συμθολαιογράφου ἐκτελεῖ ὁ πρῶτος γραμ.- 

ματεὺς τοῦ Δ.Ε.Μ. Συμθουλίου. Καθτικον τοῦ συμθολαιο- 

γράφου εἶναι ἡ σύνταξις καὶ φύλαξις ἐγγράφων πιστοποι- 

ούντων νομικὰς πράξεις ἰδιωτῶν, ἡ θεώρησις ἰδιωτικῶν 

ἐγγράφων μὴν ἐχόντων βεθαίαν χρονολογίαν, καθισταμένην 

τοιαύτην ὃ ἃ τῖις θεωρήσεως καὶ ἡ ἐκτέλεσις ἄλλων τινῶν 

νομικῶν πράξεων, ὡς ἡ σύνταξις δικαστικῶν ἀπογραφῶν, 

ἡ κοινοποίησις διαµαρτυρήσεων καὶ ἄλλων τοιούτων ἐγ- 

ὅρου πρόσωπα δί ἐπισημειώσεως αὐτοῦ, γραφομένης ἐπὶ τῇ αἰτήσει τῶν ἀμέσως 

ἐνδιαφερομένων, ἢ τῶν ὁμοδίκων αὐτῶν καὶ τοῦτο ἐπὶ ποινῇ προστίμου οὐχὶ 

κατωτέρου τῶν ἑκατόν, οὔτε ἀνωτέρου τῶν χιλίων γροσίων, ἐπιρυλαττομένου 

τοῦ δικαιώματος ἀποζημιώσεως τῶν διαδίκων, οἴτινες ἤθελον ζημιωθῇ ἐκ τούτου, 

Ἐν περιπτώσει ἐπαναλήψεως, ὁ παραθάτης γραμματεὺς παύεται προσέτι τῶν 

καθηκόντων του. 

“Αρθρ. θ4ον.' Τὰ παρὰ τοῦ γραμματέως παραδιδόμενα ἀντίγραφα ὑπογρά- 

ῴονται ἣ σφραγίξονται παρ αὐτοῦ ὡς ἀπαράλλακτα τῷ πρωτοτύπῳ, καὶ ὅπως 

ὦσιν ἐπίσημα, σρραγίζονται προσέτι διὰ τῆς σφραγῖδος τοῦ δικαστηρίου, 

Ὃ γραμματεὺς: εἶναν ὑπεύθυνος περὶ τῆς μεταθολῆς τῆς ἐννοίας τῶν δικογρά- 

φων, ἐγγράφων καὶ ἀποδεικτικῶν, ὧν ἤθελε δώσῃ ἀντίγραφον, ἐπὶ ποινῇ ἀπο- 

ζημιώσεως τῶν ζημιουμένων. 

᾿Αρθρ. θῦον. Ὃ γραμματεὺς οὐδὲν δικόγραφον ἡ δικαιόγραρον ἐμπιστευ- 

θὲν αὐτῷ δύναται νὰ παραδώση ἄνευ ἀδείας τοῦ προέδρου τοῦ δικαστηρίου, 

μεθ) ἣν ὀφείλει προηγουμένως νὰ ουντάξη ὁμοιότυπον ἀντίγραφον τῶν ἐγγρά- 

(ων τούτων, ἀφοῦ δὲ  ἐνεργήσῃ νὰ τεθῇ ἡ ὑπσγραφὴ ἣ ἡ σφραγὶς τοῦ ἀντι- 

γράψαντος αὐτὸ : ὑπογραμματέως,  ἐπιθέτει καὶ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ὑπογραφὴν ἣ 

σφραγῖδα. 

Τὸ ὁμοιότυπον: τοῦτο ἀντίγραφον ἐπικυροῦται ὑπὸ τοῦ προέδρου καὶ γίνεται 

χρῆσις αὐτοῦ, φυλαττοµένου. ἀντὶ τοῦ πρωτοτύπου μέχρι τῆς ἐπιστρορῆς αὐτοῦ, 
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γράφων (Νόμ. τῖις 15 Σαπὰν 1390 Τι 33 Ἰουλίου 1295, ὃν 

ὅρα ἐν τόμ. Β΄ σ. 2090 Ὀθωμ. Κωδ. Νικολαΐδου). 

Τὰ τέλη τῶν πράξεων τούτων κανονίζονται ἑκάστοτε 

ὑπὸ τῶν κατὰ καιροὺς μητροπολιτῶν καὶ ἐπισκόπων, τὰ δὲ 

τοῦ συμθολαιογραφείου τῶν Πατριαρχείων ἐκανονίσθησαν 

τελευταίως ὑπὸ τοῦ Δ. Ὦ. Μ. Συμθουλίου ἐν τῇ συνεδριά- 

σει αὐτοῦ τῖις 99 Φεθρ. 1896. ὶ | 

Δικπγόρος. Ἡ διὰ πληρεξουσίου παράστασις ἐν τοῖς 

|. Ἡ διατίµτιδις αὕτη ἔχει ὡς ἐξῆς: 
Γοόσια. 

ἜἘπικύρωσις συμφωνητικοῦ διδασκάλου μέχρι γροσ. σοο ' ΙΟ 

ἀπὸ τοο--1000..-. ϐ ντι ες, ο 20 

;, οσο καὶ ἀνώρρρω “Ὁ νξσπεντντο 4ο 

Ἐπικύρωσις πτυχίων, ἐνδεικτικῶν καὶ λοιπῶν παρομοίας 

φύσεως. .σχολιζῶν: ἐἑγγράφών ο νο εις ος 20 

Σύνταξις ἢ ἐπικύρωσις ἐξωτερικῆς πράξεως μυστικῆς δια- 

θήκης παρακατατιθεμένης. «νο ὁ « ο ο 000 300 ον 

Ἐπικύρωσις ἐξωτερικῆς πράξεως μυστικῆς διαθήκης μὴ 

παρακοτατεθησομένης .. «. αυ. 4 α.«. 4 «. ο ο 400 200 169 

Σύνταξις ἣ ἐπικύρωσι:ς διαθήκης καὶ προικοσυµ.ρώνου 

µέχρι τῶν πόο λΙδωΝ κ αι. ασ. 1 0) 

ἀπὸ 10ο χλιάδων--ηο0 χιμάδων. ο ν κ εκ ἡ -ᾱ δι Θ/ρ 

ἀπὸ 1ο0ο χιλιάδων---έρο χιλιάδων. κ.ε. να. κ. ἡ 1/ 0/} 

καὶ διὰ τὸ ἐπέκεινα τῶν 5οο χιλιάδων ποσόν, ει ο ο ! 0ῃ 

Ἐπικύρωσις διαθήκης ἢ προικοσυμφώνου ἐκ τῶν ἑπαρ- 

χιῶν τὸ 1), τῶν ἐν τῷ ἀνωτέρῳ ἄρθρῳ τελῶν. 

Σύνταξις ἢ ἐπικύρωσις πληρεξουσίου . «  « ὁ «ὦ «. α 5Ο 

Ἐπικύρωσις πιστοποιητικοῦ γάμου, ἀρραθῶνος, γεννή- 

σεως, βαπτίσεως καὶ ἐλλείψεως κωλύματος πρὸς σύναψιν 

γάμου δηλωτικοῦ, ο κ ο ὁ «. ο εχ ο πο 1ος ον 

Ἐπικύρωσι- πιστοποιητικοῦ συγγενείας . . .. .  ω 309 100 το 

Ἐπικύρωσις μαρτυρικοῦ οἰαςδήποτε ὑποθέσεως . . . ο δο 40 

Ἐπικύρωσις δηλωτικοῦ θανάτούῦ . . . . ο ο νο κ. 
” / ’ / ΤΙ ; / ; . Δντίγραφον οἰουδήτινος τῶν ἀνωτέρω ἐγγράφων εν α. α 5ο 39 
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'Εκκλιισιαστικοῖς Δικαστπρίοις νῦν εἶναι γενικῶς ἐπιτετραμ- 
’ 2 7 ᾽ . - - κε / 

μένη, εἰ καί, οὐ πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ἣν ἀπηγορευμένη ἐν 

τοῖς Πνευματικοῖς Δικαστπρίοις. Ὡς πληρεξούσιος δύνα- 

ται πᾶς τις νὰ παρίσταται ἀντὶ τοῦ διαδίκου ἐπὶ παντὸς δι- 
ν ή Ζ . ; , » - ΄ . 

καστπηρίου, ἀνωτέρου καὶ κατωτέρου, οὐδεμιᾶς ἀδείας πρὸς 

τὸ δικπιγορεῖν ἀπαιτουμέντις οὐδὲ προσόντος. 

Ἡ σχέσις τοῦ πλπρεξουσίου πρὸς τὸν διάδικον εἶναι ἡ 

τῖις ἐντολῖις, αἱ ἀρχαὶ τῖις ὁποίας κανονίζουσι τὰ δίκαια 

καὶ τὰ καθήκοντα ἀμφοτέρων.! 

Δικαστικὸς κλπτήρ. ᾿Βργά τῶν δικαστικῶν κλητήρων. 

εἶναι ἡ ἐπίδοσις τῶν δικογράφων καὶ ἡ κλήτευσις τῶν δια- 

δίκων κατ᾽ ἐντολὴν τῶν προέδρων τῶν δικαστηρίων. Περὶ 

πάσης αὐτῶν πράξεως οἱ κλητΏρες ὀφείλουσι νὰ συντάτ- 

τωσι, συμφώνως πρὸς τὰ ἄρθρα 19---15 Ἐμπ. Δικον., ἔγ- 

γραφον ἔκθεσιν, ἐν ἡ ἀναφέρουσι τὰ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν 

καὶ ἥτις καλεῖται ἐπιδοτήριον. 

Καὶ οἱ κλιιτῖιρες διορίζονται ἐπίσης ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους. 

ἀρχιεοέων, κατ᾽ ἰδίαν αὐτῶν ἐκλογήν. Αἱ δὲ πράξεις αὐτῶν 

ἔχουσι δύναμιν δημοσίων ἐγγράφων, ὡς πρὸς τὰ γεγονότα 

τὰ ὁποῖα ὑπέπεσαν εἰς τὴν ἀντίληψιν αὐτῶν. 

5. 7 

Ἡ δικαιοδοσία τῶν ἐκκλπσιαστικῶν δικαστηρίων εὖ- 

ρυτάτη ἄλλοτε, ὡς ἐν τοῖς πρόσθεν εἴρηται, περιωρίσθη 

σπουδαίως ἀπό τινων δεκάδων ἐτῶν, μετὰ πολλὰς δὲ διακυ- 

μάνσεις καθωρίσθη σαφῶς, ἐπικυρωθέντων τῶν ἐκκλησία” 

στικῶν τοῦ ἔθνους ἡμῶν προνομίων διὰ τῆς ἐκδόσεως τῖις 

1. Περὶ δικηγόρων ὅρα καὶ ἐν Διαδικασίᾳ 8 4. 
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ἀπὸ 99 Τζεμαζῆ οὐλ ἀχὴρ 1908 καὶ 22 Ἰανοναρίου 1900 

(1891) βεζυρικῖις ἐγκυκλίου ἐχούσης ᾧδε : 
Τὸ ῥωμαϊκὸν πατριαρχεῖον ἐπέδωκε τακρίρια περὶ τῶν ἑξῆς, ἥτοι περὶ τῆς 

ἐκτελέσεως ὡς καὶ πρότερον τῶν ἀποφάσεων τῶν ὑπὸ τοῦ πατριαρχείου ἐκδι- 

δομένων ἐπὶ τῶν ἐκ τοῦ γάμου καὶ τοῦ διαζυγίου ἀπορρεουσῶν ἀγωγῶν δια- 

τροφῆς, τραχώματος καὶ προικός, περὶ τοῦ ζητήματος τῶν διαθηκῶν, περὶ τοῦ 

τρόπου τῆς ἐπιθεωρήσεως τῶν ῥωμαϊκῶν σχολείων, περὶ τῆς ὁρκωμοσίας τῶν 

ἱερέων καὶ τοῦ τρόπου τῆς ἕνεκα ποινικῶν ἀντικειμένων προσωποκρατήσεως 

καὶ διαδικασίας αὐτῶν, ἐξαιτούμενον τὴν διατήρησιν τῶν ἀρχαίων θρησκευτικῶν 

αὐτοῦ προνομιῶν. 

Συνεπείᾳ τῶν τακριρίων τούτων, γενομένης προλαθόντως καὶ ἐσχάτως ἑξε- 

τάσεως καὶ σκέψεως ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων τούτων, ἐκοινοποιήθησαν συνῳδὰ διὰ 

τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ὑπουργείου τῆς δικαιοσύνης καὶ τῶν θρησκευμάτων εἰς τὰ 

πατριαρχεῖα ὑπὸ διαφόρους χρονολογίας ἀποφάσεις, ἐμπεδοῦσαι τὴν διατήρησιν 

τῶν προνομιῶν, ἃς τὸ εἰρημένον πατριαρχεῖον κέκτηται δυνάμει ὑψηλοῦ 

βερατίου. 

Κατὰ τὰς ἀποφάσεις ταύτας, αἱ ἐκ τῆς συνάψεως τοῦ γάμου καὶ διαλύσεως 

αὐτοῦ ἀπορρέουσαι ἀγωγαὶ διατροφῆς, τραχώματος καὶ προικὸς ἀνέκαθεν θεω- 

ροῦνται ἐνταῦθα μὲν ἐν τοῖς πατριαρχείοις, ἕξω δὲ ἐν ταῖς μητροπόλεσιν" ἡ ἆρ- 

χαία αὕτη τάξις καὶ τοῦ λοιποῦ θέλει τηρεῖσθαι. ᾿Εκτὸς τούτου, αἱ περὶ προσδιο- 

ρισμοῦ διατροφῆς εἴτε ὑπὸ τοῦ πατριαρχείου, εἴτε ὑπὸ τῶν μητροπόλεων ἐν τῷ 

ἐξωτερικῷ ἐκδιδόμεναι ἀποφάσεις (καρὰρ ἢ ἰλιὰμ) ἀνέκαθεν ἐξακολουθοῦσιν 

ἐκτελούμεναι ὑπὸ τῶν ἐκτελεστικῶν τμημάτων, ἐφ’ ὅσον δὲν γίνεται ἕνστασις 

ἐκ μέρους ἐκείνων, ἀφ᾽ ὧν εἰσπραχθήσεται ἡ διατροφή. Τὸ κυρίως ζήτημα τῶν 

παραπόνων ἦν ἡ ἐξέτασις τῶν ἐνστάσεων τῶν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν προθαλλο- 

μένων, ὅτι δηλαδὴ ὡρίσθη πολλὴ διατροφὴ καὶ ὅτι ὡς ἐκ τούτου ἀδυνατοῦσι 

νὰ δίδωσιν αὐτήν: καὶ ἡ ἑξέτασις δὲ τῶν ἐνστάσεων τούτων ἀνατίθεται τοῦ 

λοιποῦ εἰς τὸ πατριαρχεῖον, τὰς δὲ τελειωτικὰς ἀποφάσεις (καράρι-νιχαϊ), ἃς τὸ 

πατριαρχεῖον συνεπείᾳ τῆς ἀναθέσεως ταύτης μετὰ ἐξέτασιν θέλει ἐκδίδει, εἴτε 

τροποποιητικὰς τῶν προηγουμένων, εἴτε ἐπικυρωτικάς, θέλουσιν ἐκτελεῖ τὰ ἐκτε- 

λεστικὰ τμήματα. διὰ δὲ τοὺς ὀφειλέτας, οἵτινες, συνῳδὰ τῇ περὶ τῶν λοιπῶν ὁ- 

φειλετῶν ἐπικρατούση τάξει, δέον νὰ φυλακίζωνται ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν περὶ 

διατροφῆς τελ.ειωτυκῶν ἀποφάσεων, δὲν θὰ λαμθάνηται παρὰ τοῦ ἑτέρου τῶν 

διαδίκων δαπάνη τροφοδοτήσεως. 

Όσον δ᾽ ἀφορᾶ εἰς τὸ ζήτημα τῶν διαθηκῶν, καίτοι τοῦτο εἶναι ἀστικῆς τά- 
εως, ἐπειδὴ ὅμως ἡ ἐξέτασις καὶ ἐξομάλισις τῶν εἰς αὐτὰς ἀναγομένων διαφο- 

ρῶν εἶναι ἀνατεθειμένη, δυνάμει τοῦ 3ου ἄρθρου τοῦ περὶ καθηκόντων τοῦ 
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Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου κεφαλαίου τοῦ πατριαρχικοῦ κανονισμοῦ, εἰς τὸ εἰρημένον 

συμθούλιον, διὰ τοῦτο ἡ διαθήκη ἡ παρουσιασθησομένη ἐν τῇ περιουσίᾳ χρι- 

στιανοῦ ἔχοντος κληρονόμους ἀνήλικας ἡ ἐνήλικας, θέλει εἶναι ἔγκυρος δικα” 

στικῶς, ὅταν ἢ ἐπικεκυρωμένη ὑπὸ πατριάρχου ἢ μητροπολίτου ἢ ἐπισκόπου" 

τόσον δὲ τὰ κινητὰ (μὰλ) ὅσον καὶ τὰ ἀκίνητα (μούλκια), ἅτινα ἤθελε περιέ- 

χει ἡ διαθήκη, ἐκτὸς δημοσίων γαιῶν (ἑἐραζίῖ-ἐμιριγιὲ) καὶ βακουφίων, θέλουσιν 

ἄνευ ἀναμίξεως ἀφίεσθαι εἰς τὸν κληροδόχον, ἥτοι εἰς τὸν ὑπὲρ οὗ διετέθη- 

σαν. Αἱ δὲ ἐκ τῶν διαθηκῶν τούτων μεταξὺ κληρονόμων ἢ τοῦ κηδεμόνος 

τῶν ἀνηλίκων ἀναφυησόμεναι, ἢ αἱ περὶ κύρους καὶ αὐθεντίας τῆς διαθή- 

κης προκύψουσαι διαφοραὶ ϑεωροῦνται κατὰ τὸ 3ον ἄρθρον τοῦ περὶ Μικτοῦ 

συμθουλίου κεφαλαίου τοῦ πατριαοχικοῦ κανονισμοῦ, ἐν μὲν Κωνσταντι- 

γουπόλει ἐν τῷ συμθουλίῳ τούτῳ, ἐν δὲ ταῖς νομαρχίαις ἐν τοῖς μητροπολι- 

τικοῖς συμθουλίοις, καὶ αἱ ἀποφάσεις (ἰλιαμὰτ) αἱ ὑπὸ τῶν συμθουλίων τούτων 

ἐκδοθησόμεναι θέλουσιν ἐκτελεῖσθαι κυθερνητικῶς ὑπὸ τῶν ἐκτελεστικῶν τμη- 

μάτων. ᾿Επειδὴ ὅμως τὸ μέτρον τοῦτο ἀφορᾷ εἰς τὴν ὀρθόδοξον ῥωμαϊκὴν 

κοινότητα, ἐάν τινες τῶν κληρονόμων ἀνήκωσιν εἰς ἑτέραν κοινότητα, ἢ ὦσιν 

ὑπήκοοι ξένοι, ἢ ἐὰν ἡ ἐπικεκυρωμένη διαθήκη περιλαμθάνη βακούφια ἣ δημο- 

σίας γαίας, ἢ ὑπὸ τρίτου, εἴτε ὑπηκόου ὀθωμανοῦ εἴτε ξένου, διαφιλονεικουμέ- 

νην κινητὴν περιουσίαν ἢ ἀκίνητα μοὐλκια, ἡ ἑξέτασις τῶν ἐκ τοιούτων διαθη- 

κῶν ἀπορρεουσῶν ἀγωγῶν ἀνήκει εἰς τὰ δικαστήρια τοῦ κράτους. 

Τὰ προγράμματα. τῶν σχολείων θέλουσι συντάττεσθαι ἢ ἐπικυροῦσθαι ὑπὸ τοῦ 

πατριαρχείου καὶ τῶν μητροπόλεων' ἐπίσης καὶ τὰ διπλώματα καὶ ἐνδεικτικὰ τῶν 

διδασκάλων καὶ διδασκαλισσῶν ὑπὸ τῶν ἰδίων θέλουσιν ἐπικυροῦσθαι. ᾿Επειδὴ 

δὲ πρέπει νὰ ὦσι καὶ κυθερνητικῶς γνωστά, ὅταν ὁ ἐπιθεωρητὴς (μουφεττὶς) ἢ 

ὁ διευθυντὴς (μουδὶρ) τῆς δημοσίας ἐκπαιδεύσεως ἐξετάζων τὴν ἐν τοῖς σχολείοις 

διδασκαλίαν, ἤθελε παρατηρήσει μάθημά τι ἀπᾶδον, ἢ διδάσκαλον καὶ διδα- 

σκάλισσαν μὴ ἔχοντας τοιοῦτον ἐνδεικτικόν, ἐν μὲν Κωνσταντινουπόλει τὸ 

ὑπουργεῖον τῆς παιδείας θέλει συνεννοεῖσθαι μετὰ τοῦ πατριαρχείου, ἐν δὲ τῷ 

ἐξωτερικῷ ἡ τοπικὴ ἀρχὴ μετὰ τῶν μητροπόλεων, καὶ οὕτω δι αὐτῶν ϑέλουσι 

κωλύεσθαι τὰ τοιαῦτα μαθήματα καὶ ἀντικαθίστασθαι οἱ τοιοῦτοι ἄνευ ἐνδεικτι- 

κοῦ διδάσκαλοι καὶ διδασκάλισσαι. 

᾿Απὸ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ποινικῆς δικονομίας οἱ κληρικοὶ οἱ ἕνεκα ποινικῶν 

ὑποθέσεων ἐρχόμενοι ὡς μάρτυρες ἠρνοῦντο νὰ ὁρκισθῶσιν ὡς οἱ λαϊκοί. ᾿Επειδὴ 

δὲ τοῦτο ἐδυσχέραινε τὴν διαδικασίαν, διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου 

δέον νὰ ἐφαρμόζηται τὸ κατ᾽ αὐτὰς εἰς ἐνέργειαν τεθὲν ἄρθρον νόμου, καθ’ ὃ οἱ 

ἱερεῖς, οἵτινες δέον νὰ ὑποθληθῶσιν εἰς ὁρκωμοσίαν εἴτε ἕνεκα ἀστικῶν εἴτε ἕνε- 

κα ποινικῶν ἀγωγῶν, δέον νὰ ὁρκίζωνται κατὰ τὴν θρησκευτικὴν αὐτῶν τάξιν 

ἐν τῷ οἰκείῳ πατριαρχείῳ ἢ τῇ μητροπόλει. 



36 -Εἰσαγωγὴ 8 7. 

"Οσον δ᾽ ἀφορᾷ εἰς τὴν προσωποκράτησιν καὶ τὴν διαδικασίαν αὑτῶν, ὅταν 

μὲν πρόκειται περὶ χρέους, καθὼς ἀνέκαθεν οἱ κληρικοὶ κρατοῦνται ἐν τοῖς οἱ- 

κείοις πατριαρχείοις καὶ ταῖς μητροπόλεσι, τὸ αὐτὸ θέλει γίνεσθαι καὶ τοῦ λοι- 

ποῦ. ᾿Εν δὲ τῇ ἀνακρίσει καὶ τῇ διαδικασίᾳ τῶν κληρικῶν, τῇ ἕνεκα. ποινικῶν 

ὑποθέσεων ἐνάπιον τῶν ποινικῶν δικαστηρίων γινομένη, θὰ ἰσχίη ἡ ἑπομένη 

τάξις: 'Η κλῆσις (δζὲλπ μουζεκκιρεσή), ἡ ἐκδιδομένη ὑπὸ τοῦ ἀνακριτοῦ καὶ 

τοῦ δικαστηρίου, κοινοποιεῖται ἐνταῖθα μὲν διὰ τοῦ πατριαρχείου, ἐν δὲ τῷ ἐξω- 

τερικῷ διὰ τοῦ μητροπολίτου καὶ ἐπισκόπου. Τὸ δὲ πατριαρχεῖον, οἱ μητροπολῖ- 

ται καὶ οἱ ἐπίσκοποι, ἅμα λάθωσι τὴν κλῆσιν ταύτην, ὀφείλουσι νὰ παραδά- 

σωσι τῇ ἀρχῇ τὸν κατηγορούμενον ἱερέα. ᾿Εὰν ἡ ὑποχρέωσις αὕτη δὲν ἐκπλη- 

ρωθῆ, ἣ ἐὰν ὁ κληρικός, δύ ὃν ἐξεδόθη κλῆσις, δὲν συμμορφωθῇ πρὸς αὐτήν, 

φυσικῷ τῷ λόγῳ θέλει ἑνεργεῖσθαι ὅτι κελείει ὁ νόμος. 

Οἱ κληρικοὶ μέχρι τῆς ἀποδείξεως τῆς ἐνοχῆς καὶ τῆς ἐπιθολῆς ποινῆς δὲν 

θέλουσι προφυλακίζεσθαι καὶ κρατεῖσθαι ὅπου καὶ οἱ ἰδιῶται, ἀλλ. ἐν τῷ διοικη- 

τηρίῳ, ἐν δωματίῳ ἀναλόγῳ πρὸς τὸν χαρακτῆρα αὐτῶν, δηλαδὴ ἐν δωματίῳ 

ἐξιδιασμένω δύ εὐὐπόληπτα πρόσωπα (μερὶ-οὐλ-χατήρ). 

᾿Αποδειχθείσης δὲ τῆς ἐνοχῆς, ἐὰν μὲν αὕτη περιορίζηται εἰς πλημμέλημα καὶ 

πταῖσμα, ἐπειδὴ δὲν συνεπάγεται τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος, διὰ 

τοῦτο τὴν ἐπιθληθησομόνην ποινὴν τῆς φυλακίσεως θέλει ὑφίστασθαι ἐν τῷ οἱ- 

κεἰῳ πατριαρχείῳ ἢ ἓν τῇ μητροπόλει. ᾿Εὰν δὲ ἡ προσαπτομένη πρᾶξις ἢ κα” 

κούργημα, μέχρις οὗ ἀποδειχθῇ καὶ καταδικασθῇ, πάλιν κατὰ τὴν προσωποκρά- 

τησιν καὶ ἀνάκρισιν θέλει κρατεῖσθαι ἐν τῷ δωματίῳ τῷ ὁρισθησομένῳ ἐντὸς 

τοῦ διοικητηρίου' μετὰ δὲ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἐνοχῆς καὶ τὴν ἐπιθολὴν ποινῆς 

καὶ ὑφοῦ ἀφαιρεθῇ τὸ ἱερατικὸν αὐτοῦ ἀξίωμα, ἐκτίνει τὴν ὁρισθησομένην 

κατὰ νόμον ποινὴν ἐν ταῖς κοιναῖς φυλακαῖς. 

᾿Εὰν δ' ἕν τινι μέρει τῆς ὀθωμανικῆς ἐπικρατείας κηρυχθῇ ὁ στρατιωτικὸς νό- 

1ος ἕνεκα ἐμπράκτου διαταράξεως τῆς τάξεως καὶ ἡσυχίας, μέχρι τῆς ἀποσοθή- 

σεως τῆς καταστάσεως καὶ τῶν λόγων τῶν προκαλεσάντων τὸν στρατιωτικὸν 

νόμον, οἱ ἐγκληματίαι τῶν ἑντὸς τοῦ μέρους ἐκείνου συμθησομένων ἐγκλημά- 

των δικάζονται μὲν ἀνεξαιρέτως ἐν τῷ στρατοδικείῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ διαδικα- 

σίᾳ ταύτη τὰ στρατοδικεῖα τηροῦσι τὴν ἀνωτέρα περὶ προσωποκρατήσεως καὶ 

φυλακίσεως τῶν κληρικῶν καὶ ἱερέων ἐκτεθεῖσαν τάξιν. 

᾿Επειδὴ δὲ τὰ ἀνωτέρω συζητηθέντα καὶ ἐγκριθέντα ἐν τῷ ὑπουργικῷ συµθου- 

λίῳ ὕὑπεθλήθησαν τῇ ΛΑ. Λ. Μεγαλειότητι καὶ ἐπεκυρώθησαν δυνάμει ὑψηλοῦ 

αὐτοκρατορικοῦ διατάγματος, διὰ ταῦτα ἀξιοῦται καὶ ἡ ὑμετέρα ἐξοχότης ἵνα 

ἐντὸς τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς ἐνεργῆ κατὰ τὰ ἀνωτέρω. 

Συνεπείᾳ τῖις ἐγκυκλίου ταύτης ἐξεδόθη καὶ ἡ ἑπομένη 
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ἀπὸ 8! Ἰανουαρίου 1891 ἐπεξηγηιιατικὶν πατριαρχικὶν καὶ 

συνοδικὴ, ἐγικύκληος : 

ος Ἱερώτατε μητροπολῖτα...... ὑπέρτιμε καὶ ἕξαρχε.... ἐν ἁγίῳ πνεύματι 

ἀγαπητὲ ἀδελφὲ .... καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν μετριότητος κὺρ... .. χάρις 

᾿εἴη τῇ αὐτῆς ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. ᾿Εγνώσθησαν καὶ τῇ αὑτῆς ἱερό- 

τητι διὰ τῆς ὑπ᾽ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 10600 καὶ ἡμερομηνίαν 28 σεπτεμθρίου 

π. ἕ. συνοδικῆς ἐγκυκλίου τὰ αἴτια, τὰ προκαλέσαντα τὴν ἀπὸ τοῦ οἰκουμε- 

γικοῦ θρόνου παραίτησιν ἡμῶν. ἼΑσμενοι οὖν ἀναγγέλλομεν ὅτι ἐπελθούσης 

εὐδοκία τῆς ΔΑ. ΑΔ. Μεγαλειότητος τελείας καὶ ὁριστικῆς τῆς λύσεως τοῦ προνο- 

μιακοῦ ζητήματος, ὡς ἐκ τῆς ἐγκλείστου βεζυρικῆς ἐγκυκλίου καταφαίνεται, ἀνε- 

λάθομεν τὰ ἱερὰ τῆς πατριαρχείας καθήκοντα, εὐλογοῦντες τὸ ὄνομα τοῦ μεγά- 

λου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ὅτι ἐξέχεεν ἔτι καὶ νῦν τὸ ἕλεος αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς 

ἐπιλάμψας τῇ πατρικῇ καρδίᾳ τοῦ φιλολάου καὶ εὐὑεργετικωτάτου ἡμῶν ἄνακτος, 

οὕτω μεγαθύμως ἐπιπρυτανεύσαντος τὴν εἰρήνην τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐν ἦ δεήσεις καὶ 

εὐχὰς ἀναπέμπειν ὑπὲρ αὐτοῦ πᾶσιν ἐπιθάλλεται, 

Καὶ δὴ συνιστάντες συνοδικῇ διαγνώσει τῇ αὐτῆς ἱερότητι τὴν μετὰ πολλῆς 

τῆς ἐπιστασίας μελέτην τῆς αὐτοκρατορικῷ ἱραδὲ κεκοσμημένης ὑψηλῆς ἀποφά- 

σεως προτρεπόμεθα καὶ παραγγέλλομεν, ὅπως αὐστηρὰν τηρήση προσοχὴν ἐν τῇ 

ἐφαρμογῇ ἑκάστου κεφαλαίου. | 

- Καὶ ἐπὶ μὲν τῶν δικαστικῶν, τὰς μὲν ἐκ μνηστείας καὶ γάμου ἀπορρεοῦσας 

(πνευματικὰς) διαφορὰς ὀφείλει διεξάγειν ἐν δικαστηρίῳ, συγκροτουµένῳ κατὰ 

τὴν ἐν: ἐνεργείᾳ δυκονομίαν, ἐξ ἱερέων καταλλήλων, ὑπὸ τὴν προεδρείαν αὐτῆς 

ἢ τοῦ ἰδίου ἐπιτρόπου' τὰς δὲ ἐκ τῆς διαλύσεως μνηστείας καὶ τὰς περὶ προικός, 

τραχώματος, διατροφῆς καὶ διαθηκῶν διαφορὰς ἐν δικαστηρίῳ, καταρτιζομένῳ, 

ὡς ἀνωτέρω, ἐκ πολιτῶν τιμίων, εὐὐπολήπτων καὶ διακεκριμένων ἐπὶ ἀκεραιό- 

τητι χαρακτῆρος, φροντίζουσα ἐγκαίρως τὴν καθ᾽ ἅπασαν τὴν ἐπαρχίαν αὐτῆς 

ἔκδοσιν ὁμοιομόρφου τύπου προικοσυμφώνου καὶ διαθήκης νομίμου καὶ συνάδον- 

τος τοῖς ἐν τῇ ἐγκλείστω ὑψηλῇ ἀποφάσει καθαρισμένοις, μετὰ τῶν ἀπαιτουμέ- 

νων ὁδηγιῶν. 

Ἐπὶ δὲ τῶν σχολειακῶν ὀφείλει προσέχειν α) ἐν τῇ ἐκλογῇ τῆς ἐφορίας, 

γινομένη ὑπὸ τὴν προεδρείαν αὐτῆς ὅπως καταρτίζηται ἐκ προσώπων τιμίων, 

ἁρμοδίων καὶ ἀπολαυόντων τῆς ἀγαθῆς ὑπολήψεως τῆς κοινότητος καὶ μητροπό- 

λεως, ὑποχρέων ὄντων ἐργάζεσθαι ὑπὸ τὴν προεδρείαν αὑτῆς ἢ τοῦ ἰδίου ἐπι- 

τρόπου: β΄) ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ προσωπικοῦ τῶν διδασκάλων, γινομένη ἐν συ- 

νεδριάσει τῆς ἐφορίας, ὅπως ὦσιν οὗτοι οὐ μόνον εὐπαίδευτοι καὶ δόκιμοι περὶ 

τὸ διδασκαλικὸν αὐτῶν ἐπάγγελμα, ἀλλὰ καὶ χρηστοί, φρόνιμοι, τύπον ἠθικό- 

τητος καὶ ὑπογραμμὸν ὑγιοῦς μορφώσεως ἑαυτοὺς παρέχοντες καὶ οὕτως 
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ἐγκρίνειν αὑτοὺς καὶ ἐφοδιάζειν κατ’ ἔτος δί ἰδίου αὐτῆς ἐνδεικτικοῦ' γ΄) με- 

λετᾶν ὀφείλει τὰ προγράμματα τῶν μαθημάτων λίαν προσεκτικῶς, ἵνα μή τι 

ὑπάρχη τὸ ἀπᾶδον οὐ μόνον τοῖς πολιτικοῖς καθεστῶσιν, ἀλλὰ καὶ τῇ διανοη- 

τικῇ ἀναπτύξει καὶ τῇ ἠθικῇ διαπλάσει τῆς μαθητευούσης νεότητος, καὶ ἀκολού- 

θως ἐπικυροῦν ταῦτα, ἀναλογιζομένη τὰς εὐθύνας, ἃς μόνη φέρει ἐνώπιον τῆς 

ἐκκλησίας καὶ τῆς σεθαστῆς κυθερνήσεως. 

Περὶ δὲ τῶν ἱερέων οὐ χρήζει ὁδηγιῶν, γινώσκουσα πῶς δεῖ καθοδηγεῖν τὸν 

κλῆρον, ὥστε οὐ μόνον ἀπέχειν τῶν προκαλούντων δίκας καὶ ὅρκους ἀλλὰ καὶ 

τοὺς ἄλλους τῷ ἀγαθῷ αὐτοῦ παραδείγματι διδάσκειν ἀποχήν' ἐν ἦ δὲ περιπτώ- 

σει τυχὸν εὑρεθῇ τις τῶν ἱερέων ὑποχρεωθεὶς εἰς ὁρκωμοσίαν ἢ ἐναχθεὶς εἰς δί- 

κην, ἡ αὐτῆς ἱερότης ὀφείλει ἑνεργεῖν συμφώνως τοῖς περὶ τούτου διαταττοµένοις 

ἐν τῇ ὑψηλῇ ἀποφάσει μετὰ πάσης ἀκριθείας. 

Ταῦτα πάντα ἀπαρεγκλίτως τηρεῖν παραγγέλλεται, καὶ προτρέπεται ὅπως ἆ- 

νακοινώσηται καθ ὅλην αὐτῆς τὴν ἐπαρχίαν τοὺς σωτηρίους τούτους θεσμούς, 

πρὸς οὓς ὀφείλουσιν ἀναντιρρήτως συμμορφωθῆναι πάντες, βέθαιοι ὄντες ὅτι ὁ 

τἀναντία φρονῶν λογισθήσεται ἀντιστρατευόμενος τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ σεδαστῇ 

κυθερνήσει τοῦ τρισεθάστου ἡμῶν ἄνακτος, οὗ τὰ ἔτη εἴησαν ἔνδοξα, ἄνοσα καὶ 

πανευδαίμονα. 'Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἕλεος εἴη μετὰ τῆς αὐτῆς 

ἱερότητος, 

Οὕτω κατὰ τὰ σήμερον ὑφιστάμενα νόμιμα τὰ ἐκκλησια- 

στικὰ δικαστήρια ἁρμοδίως δικάζουσι περὶ τῶν ἀκολούθων 

ζητημάτων. 

α΄. Περὶ μνηστιίας. 

β. » συστάσεως καὶ λύσεως γάμου καὶ τῶν τούτῳ 

συναφῶν νομιμοποιήσεως καὶ υἱοθεσίας. 

Υ΄. » προικὸς καὶ τραχώματος. 

δ΄.» διάτροφῆς. 

ε΄. » διαθήκης καὶ κωδικέλλου. 

ς”, ». κλγρονομίας. 

ζ΄.» μοναστηριακῶν διαφορῶν. 

"ι΄. » κπδεμονίας καὶ ἐπιτροπείας. 

θ΄. ». δικῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν: 

μΦ ». δικῶν παραπεμποµένων ὑπὸ τῖις πολητικῖις ἀρ- 
σα 

χῖις εἰς ταῦτα. 
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Περὶ τούτων ῥητέον εἰδικώτερον τὰ ἑπόμενα : 

νηστεία. Ἡ περὶ διαλύσεως μνηστείας ἀγωγὶν ἐγείρε- 

ται ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου, ὅπερ 

δικάζον ἀποφαίνεται περὶ τῆς ἀναιτίου Τι ὑπαιτίου λύσεως 

αὐτῖις καὶ περὶ τῖις τύχης τῶν δοθέντων καὶ ὑπεσχπμένων 

ἀρραθώνων καὶ μνήστρων. Ἡ δὲ περὶ ἀποζημιώσεως ἀγω- 

γὶ ἕνεκεν ὑπαιτίου λύσεως τῖις µνπιστείας, ὡς ὑλική, ἐγεί- 

ρεται ἐνώπιον τοῦ Μικτοῦ Δικαστηρίου τῖις αὐτῆς ἐπαρ- 

χίας, ἐν ᾗ τὸ λύσαν τὶιν μνηστείαν ΠΗνευματικὸν Δικαστή- 

ριον ἑθρεύει. 

Γάμος καὶ τὸ τούτῳ ὀυναφΏῖ. Τὰ περὶ συστάσεως καὶ 

λύσεως τοῦ γάμου, ὡς καὶ τὰ περὶ διαμονῖις τῶν τέκνων, 

πνευματικὰ ζπιτήµατα θεωρούμενα,. δικάζονται ὑπὸ μόνων 

τῶν Πνευματικῶν Δικαστηρίων. Ὑπὸ τῶν αὐτῶν δικαστιι - 

ρίων δικάζεται καὶ τὸ περὶ νομιμοποιίσεως ζήτημα, ὅπερ 

ὅμως παρεμπιπτόντως λόγῳ συναφείας δικάζεται ἐνίοτε ὑπὸ 

τῶν Μικτῶν Δικαστηρίων, ἀλλ. οὐχὶ ὀρθῶς, διότι ἕνεκα τῖις 

διακρίσεως τῶν διαφορῶν εἰς πνευματικὰς καὶ ὑλικὰς καὶ 

τῶν δικαστηρίων εἰς Πνευματικὰ καὶ Μικτά, τὰ τελευταῖα 

ταῦτα εἶναι ἀπολύτως, ταἰΊοηο πια[οτίαο, ἀναρμόδια εἰς ἐκ- 

δίκασιν τῶν πνευματικῶν διαφορῶν, οἵα καὶ ἡ. νομιμοποίη- 

σις, γνωστοῦ ἄλλως τε ὄντος ὅτι ἡ λόγῳ συναφείας ἁρμο- 

διότης δὲν καλύπτει τὶιν λόγῳ ὕλης ἀναρμοδιότητα. Κακῶς 

ἐπίσης διὰ τὸν αὐτὸν λόγον δικάζουσι τὰ Μικτὰ Δικαστήρια 

διὰ τῆς ἐπ᾽ ἀναφορᾷ διαδικασίας καὶ περὶ υἱοθεσίας, ἥτις 

ὡς πνευματικὸν ζήτημα ὑπάγεται εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τῶν 

Πνευματικῶν Δικαστηρίων. 

Προίξ. τοάχωμα, πρόγαμος δωρεά. Τὰ ζητήματα 

ταῦτα, ὡς καθαρῶς ὑλικά, ἀνάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴιν 

δικαιοδοσίαν τῶν Μικτῶν Δικαστποίων, τῶν Πνευματι- 
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κῶν ὄντων ἀπολύτως ἀναρμοδίων διὰ τὴν ἐκδίκασιν αὐτῶν. 

Διατροδή. Τὰ περὶ διατροφῖις τῖις συζύγου, συνεστῶ- 

τος μὲν τοῦ γάμου, δικάζουσι προσωρινῶς τὰ Πνευματικὰ 

Δικαστήρια ὡς συναφῖι πρὸς τὰς συζυγικὰς διαφορὰς τὰς 

ὑπ᾽ αὐτῶν θεωρουμένας: μετὰ τὴν δύσιν δὲ τοῦ γάμου αἱ 

πεοὶ διατροφῖις ἀπαιτήσεις τῶν συζύγων, διὰ τὸ πρὸ τοῦ 
ο) να 

άµου διάστημα, ὡς καθαρῶς ὑλικαί, ὑπάγονται εἰς τὶν 

Οἱ 
ν ν 

/ 

ιοδιότητα τῶν Μικτῶν. ᾿Αλλὰ περὶ διατροφῖις γονέων ην -- 

καὶ τέκνων δικάζουσι πάντοτε ἁρμοδίως μόνα τὰ Μικτὰ 

Δικαστήρια. 

Διαθήκι καὶ κωδίκελλος. Αἱ ὑπὸ Πατριάρχου, Μιι- 

τροπολίτου ἣν Ἠπισκόπου ἐπικεκυρωμέναι διαθῆκαι θεω- 

ροῦνται ἔγκυροι ὑπὸ τῶν δικαστηρίων τοῦ Κοάτους καὶ 

αἱ διατάξεις αὐτῶν, ἐκτὸς τῶν περὶ δημοσίων γαιῶν καὶ 
ῃ/ 2 2 - « ᾿ ΔΕ. ὀχ δίὸ » . 

θακουφίων, ἐκτελοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν, παραδίδονται τ. ἔ. τὰ 

γινγιτὰ καὶ ἐνεργεῖται ἡ μεταγραφὴ τῶν ἀκινήτων, τῖις τοι- 
’ | τρ 2 ” / 

αύττις διαθήκτις παρεχούσης δικαίωµα νομίμου τίτλου. 

Αἱ περὶ κύρους καὶ αὐθεντίας τῶν διαθηκῶν προκύπτου- 

σαι ἐν γένει διαφοραί, δικάζονται ἐνταῦθα μὲν ἐν τῷ Δ. Β. 

Μ. Συμθουλίῳ, ἐν ταῖς ἐπαρχίαις δὲ ἐν τοῖς Μ. Δικαστη- 
) ᾿ / ο . -- ς . ν κ τν 

ρίοις: ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ σχετικαὶ πεοὶ διαθη- 

πῶν διαφοραί, αἱ ἀναλυόμεναι μεταξὺ τῶν κληρονόμων ἢὶ 

τῶν κπδεµόνων τῶν ἀνπλίκων, δικάζονται ἐν τοῖς αὐτοῖς 

δικαστηρίοις, ὧν αἱ ἀποφάσεις ἐκτελοῦνται κυθερνητικῶς 

διὰ τῶν ἐκτελεστικῶν τμημάτων. ᾿Αλλ’ ἂν α’) μεταξὺ τῶν 

κληιρονόμων καταλέγωνται ἀλλοδαποὶ Τν ὑπήκοοι ὀθωμα- 
Ἵρ. κ. 9 Λ . κ. αν ἐν οὶ . - , νοὶ μὲν ἀλλὰ μὴν ὀρθόδοξοι, 63) ἂν μεταξὺ τῶν διατιθεμένων 

, ΄ ’ χ Ν - Ζ . / Ἀ ἀκινήτων ὑπάοχωσι βακούφια ἴν γαῖαι δημόσιαι καὶ γ’) ἂν 

διὰ τῖις διαθήκης διατίθηται κινητὶν Τι ἀκίνητος περιου- 

σία διαφιλονεικουμένη ὑπὸ τοίτου, τότε τὰ Μ. Έκκλπσια- 



κ. 

Η 
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στικὰ δικαστήρια, μὶι ἐξετάζοντα τὰς εἰς τὰς τρεῖς ταύ- 

τας κατηγορίας ἀναφερομένας διατάξεις τῖις διαθήκιις καὶ 

τὰς περὶ ταύτας διαφοράς, ἀποφαίνονται μόνον περὶ τοῦ 

κύρους Τι μὶι τῖις διαθήκης παραπέµμπουσι δὲ τοὺς διαφερο- 

μένους εἰς τὰ ἁρμόδια Πολιτικὰ Δικαστήρια, πρὸς ἐκδίκα- 

σιν τῶν ζητημάτων τούτων. 

Κλιιρονομία. Τὰς περὶ κλπρονοµίας ἐξ ἀδιαθέτου τῶν 

ὀρθοδόξων χριστιανῶν διαφορὰς δικάζουσι τὰ Μικτὰ Δικα- 

στήρια, ὅταν κατ’ αἴτησιν τῶν διαδίκων παοαπεμφθῶσιν 

ὑπὸ τῖις Πολιτικῖις ᾿Αρχῖις εἰς αὐτά. 

Μοναστπριακαὶ διαδοραί. Περὶ διαχειρίσεως τῶν προ- 

οόδων, πισθώσεως τῶν κτημάτων τῶν Μονῶν καὶ περὶ πα- 

σῶν ἐν γένει τῶν μοναστποιακῶν διαφορῶν δικάζουσιν ἐπί- 

σης μόνα τὰ Μικτὰ Δικαστήρια. Καὶ πρωτοδίκως μὲν δικά- 

ζουσιν α’, τὰ ἐπαρχιακὰ Μικτὰ Δικαστήρια τὰς ἀφορώσας τὰ 

ἐν ταῖς ἐπαρχίαις ἐνοριακὰ μοναστήρια καὶ 6’, τὸ Δ. Ε. Μ. 

Συμθούδιον τὰς ἀφορώσας πάντα τὰ σταυροπήγια μοναστή.- 

ρια ἐκτὸς τὰ τοῦ Αγ. Ὄρους, περὶ ὧν κατ’ ἐξαίρεσιν δικά- 

ζει πρωτοδίκως ἡ, ἐν Καρυαῖς ἑδρεύουσα Ἱερὰ Σύναξις καὶ 

κατ᾽ ἔφεσιν ἡ Ἱ. Σύνοδος: ἐφεσίμως δὲ δικάζει μόνον τὸ Δ. 

Κ.Μ. Συμδούλιον τὰς ὑπὸ τῶν ἐπαρχιακῶν Μ. Δικαστη- 

ρίων ἐκδικασθείσας μοναστπριακὰς διαφοράς. 

Ἐπιτοοπεία καὶ κπδειιονία. Διορισμοὺς ἐπιτρόπων 

καὶ κηδειιόνων τῶν ἀνηλίκων, εἴτε ἐκ διαθήκας εἴτε δικα- 

στικῶς, ἐνεργοῦσι τὰ Μ. ᾿Εκκλγισιαστικὰ Δικαστήρια καὶ 

ἐνιαχοῦ αἱ Δημογεροντίαι διὰ τῖις ἐπ᾽ ἀναφορᾷ διαδικασίας 

τῇ. αἰτήσει τῶν διαφερομένων. 

Δίκαι μοναχῶν καὶ κλαιοικῶν. Τὰς πρὸς ἀλλήλους 

ἀστικὰς δίκας τῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν, οἱασδήποτε Φύ- 

σεως καὶ ἂν ὦσιν, δικάζουσιν ἐξαιρετικῶς τὰ Π. Δικαστήρια, 
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διότι οὗτοι διὰ πάσας ἐν γένει τὰς δίκας αὐτῶν ὑπάγονται 

μόνον ταῖς ἐκκδπσιαστικαῖς ἀρχαῖς κατὰ τὰ ἀνέκαθεν κρα- 

τοῦντα. ᾽Δλλὰ τὰς μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν λαϊκῶν διαφορὰς 

δικάζουσι τὰ Μικτὰ Δικαστήρια ἂν ἐναγόμενος Ίιναι ικλη- 

ρικός, οὐχὶ δὲ καὶ τἀνάπαλιν, ἐκτὸς ἂν ὁ λαϊκὸς ἐναγόμενος 

μὴ φέρη ἔνστασιν ἀναρμοδιότητος. Περὶ τούτων ἐκτενέ- 

στερον ἐν Δωσιδικίᾳ μοναχῶν καὶ κοπιρικῶν. 

Δίκαι κατὰ παραποιιπίν. Τὰ Ἐκκλιισιαστικὰ Δικαστή- 

ρια τέλος ἁρμοδίως δικάζουσι πᾶσαν ἐν γένει διαφορὰν τὴν 

ὁποίαν ἡ Πολιτικὶν ᾿Αρχὶν παραπέμπει εἰς αὐτὰ, ἐκτὸς ἂν 

κατὰ τὴν οὐχὶ ὀρθῶς κρατοῦσαν νομολογίαν ὑπάρχῃ 

ἀναρμοδιότης λόγῳ ὕλης πρὸς ἐκδίκασιν αὐτῶν. 

5 8. ον 

Οἱ ἐν τοῖς Πατριαρχικοῖς Δικαστπρίοις ἰσχύοντες νόμοι 

εἶναι οἱ ἑξῆις : 

α΄ οἱ Κανόνες τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων καὶ τῶν οἰκουιιε- 

νικῶν καὶ τοπικῶν Συνόδων. 

β΄ τὸ ῥωμαϊκὸν καὶ βυζαντινὸν δίκαιον, τὸ Ἰουστινιά- 

νειον, τὸ ἐν τοῖς Βασιλικοῖς. καὶ τῷ ᾿Αρμενοπούδῳ. 

Υ΄, οἱ ὅροι, τόμοι, σιγίλλια, ὑπομνήματα, ἐγκύκλιοι καὶ 

ἀποδείξεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
δ΄ 

ε’, ᾗ ὀθομανικὴν ἐμπορικὶν δικονομία, τὸ παράρτημα τοῦ 

, τὰ ἐπικοατοῦντα τοπικὰ ἔθιμα καὶ αἱ παραδόσεις. 

ἐμποοικοῦ νόµου καὶ τὸ περὶ ἀναιρέσεως κεφάλαιον τῖις 

Πολ. Δικονομίας, ὧν αἱ ἐλλείψεις συμπληροῦνται ἐκ τοῦ 

Ῥωμαϊκοῦ καὶ Ῥυζαντινοῦ δικαίου. Οἱ νόμοι οὗτοι ἰσχύουσι 

καὶ ἐν τοῖς ἐπαρχιακοῖς δικαστηρίοις, ἔν τισι τῶν ὁποίων 

ὅμως ἰσχύει οὐχὶ ἡ ἐμπορικὶν ἀλλ᾽ ἡ πολιτικὴν δικονοµία. 

΄ 

-------------ἊΝ ------------- 
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ἀγωγ]ὶι εἶναι ἄκυρος, ὡς χαρακτποιζοµένου τούτου ἐν αὐτῇ 

ΑΕ, ΩΓ Ε 

---ε:ε-ο.»- 

ΠΕΡΙΛΗΜΙΣ 

81. Τύπος τῆς ἀγωγῆς. 

8 2, Βάπις, 

8 8. Βελτίωπις. 

Ην τ’ 

᾿Απαράδεκτος εἶναι ἡ προκειμένη ἀγωγὶν καθὸ ἐλλείπον- 

τος ἐν αὐτῇ τοῦ κυριωτέρου πάσης ἀγωγῖις στοιχείου, τού- 

τέστι τοῦ ἀντικειμένου περὶ ὃ στρέφεται ἡ. διαφορά. 

Μ. Σ. 8 (18719). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ ἔνστασις τοῦ ἐναγομένου ὅτι ἡ 

ι 

διὰ μόνου τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, διότι ὁ νόμος ἀπήτησε μὲν 
ϱ/ ε . / . » . ᾽ 2 . . 9 ΄ 

ἵνα ἡ ἀγωγὴν περιέχη τὸ ὄνομα, τὸ ἐπώνυμον καὶ τὸ ἐπάγ- 

γελμα τῶν διαδίκων ὅπως μὴ γίνηται σύγχυσις ἑτέρων προ- 
΄ ο Αν νὰ η 4; “ ο 3 , ; 

σώπων, ἐπὶ τοῦ προκειμένου ὅμως ὁ ἐναγόμενος χαρακτη- 

ρίζεται διά τε τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 

1. Ἐμπορ. Δικ. ἄρθρ. 1--9. 

ἼΑρθρ. 1. 'Ἡ ἀγωγὴ ἐκτίθεται δύ ἀναφορᾶς, γραφομένης ἐπὶ χαρτοσήμου. 

(Παρ. Τ1ολ. Δις. ἄρθρον τς). 

“Αρθρ. 2. Ἡ ἀναφορὰ δέον νὰ περιέχῃ τὴν χρονολογίαν τῆς ἡμέρας, τοῦ 

μηνὸς καὶ τοῦ ἔτους, τὸ ὄνομα, τὸ ἐπώνυμον, τὸ ἐπάγγελμα καὶ τὴν κατοικίαν 

τοῦ τε ἐνάγοντος καὶ τοῦ ἑναγομένου, τὴν ὑπηκοότητα αὐτῶν, ἐν ἦ περιπτώσει 

εἷς τούτων δὲν εἶναι ὑπήκοος ὀθωμανός, τὸ ἀντικείμενον τῆς ἀγωγῖς καὶ περί- 

ληψιν. τῶν ἀποδείξεων καὶ τέλος τὸ εἰς ὃ ζητεῖται νὰ παραπεμφθῇ ἡ ἐκδίκασις 

τῆς ὑποθέσεως ἐμποροδικεῖον καὶ νὰ ὑπογράφηται ἣ σφραγίζηται ὑπὸ τοῦ αἱ- 

τοῦντος. Αγωγή, ἐν ἦ παρελείρθη τι τῶν ὡς ἀνωτέρω ἀπαιτουμένων, δὲν γί- 

νεται δεκτή, (Παρ. Το). Δικ, ἄρθρ. 16). 
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ἀξιώματος καὶ τῖις ὑππρεσίας εἰς ἣν διετέλει, ὅτε συνήφθη 

ἡ ἐπίδικος νομικὴ σχέσις, ἡγουμενεύων τοῦ ἐν Παλατᾷ Με- 

τοχίου τῆς Ἱ. Μονῖις τοῦ Σινᾶ, ὥστε οὐδεμία γεννᾶται ἀμ- 

φιθολία περὶ τῖις ταὐτότητος αὐτοῦ. ᾿λλλος οἱ κληρικοὶ οἱ 

ἔχοντες ἐκκλησιαστικὸν ἀξίωμα χαρακτηρίζονται συνήθως 

διὰ τοῦ κυρίου ὀνόματος καὶ τοῦ τίτλου τοῦ ἀξιώματος 

αὐτῶν. Μ. Σ. 90 (1879). 
᾿Απορριπτέα ἐπίσης ἐστὶν ἡ ἔνστασις τοῦ ἐναγομένου 

ὅτι ἡ ἀγωγὴ δέον ν᾿ ἀπορριφθῆ, καθὸ μὴν περιέχουσα αἴτη- 

σιν, διότι ὁ ἐνάγων προτάσσων τὸ ἱστορικὸν τῆς ὑποθέσεως 

ἐξαιτεῖται παρὰ τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ- 

χου νὰ παραπέμψῃ τὶιν ἀγωγήν του ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων 

δικαστηρίων διὰ τὰ περαιτέρω: τὸν σκοπὸν δὲ πρὸς ὃν ἐζή- 

τει νὰ παραπεμφθῇ, ἡ ἀγωγή του ἐξηγεῖ σαφέστερον ἐν ταῖς 

ἐγγράφοις αὐτοῦ προτάσεσι λέγων ῥητῶς ὅτι ἀπαιτεῖ τὴνν 

πληρωμὴνν τῶν ὀφειλομένων κεφαλαίων καὶ τόκων. 

Μ. Σ. 30 (1878). 

Ὁ νομοθέτης διὰ τοῦ 2ου ἄρθρου τῖις ἐγχωρίου δικονο 

μίας, ὅπερ ἐπικαλεῖται ὁ ἐναγόμενος, σκοπεῖ οὐχὶ βεθαίως 

τῖιν πολλαπλασίασιν τῶν ἀγωγῶν, ἀλλὰ τὴν ἀποφυγὶιν τῖις 

τῶν προσώπων συγχύσεως, ἐπὶ δὲ τοῦ προκειμένου ὁ ὁρι- 

σμὸς τοῦ ὀνόματος ἄνευ τοῦ ἐπωνύμου, τῖις κατοικίας καὶ 

τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ἐναγομένου οὐδεμίαν καταλείπουσιν 

ἀμφιόοδλίαν ὅτι ἡ ἀγωγὴ αὐτὸν καὶ μόνον ἀφορᾶ. 

Μ. Σ. 8(187Τ). 
᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ προταθεῖσα ἔνστασις ὅτι μὴν φερο- 

μένηι ἣ' ἰδιότης τοῦ ἐναγομένου ἐν τῇ, ἀγωγῇ, αὕτη ἐστὶν 

ἀπορριπτέα, διότι ἐξ αὐτῖις τῖις ἀγωγῖις τεκμποιοῦται ἡ 

ἰδιότης ὑφ᾽ ἣν ἐνάγεται ὁ ἐναγόμενος. 

Πρ.,Μ. Σ. 32 Ἰουνίου 1888. 
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Ἡ ἐν τῇ ἀγωγῇ. παράλειψις τῖις κατοικίας καὶ τῖις ἰδιό- 

τιτος ἀμφοτέρων τῶν διαδίκων δύναται ν᾽ ἀναπληρωθῇ, 

προφορικῶς ἐπ᾽ ἀκροατποίου ὑπὸ τῖις ἐναγούσηις. 

Πρ. Μ. Σ. 30 Φεόθροναρίου 1891. 

Ἡ ἐν τῇ ἀγωγῇ σταυροσπμείωσις τοῦ ἐνάγοντος ἐπέχει 

τόπον ὑπογραφῆς. Μ. Σ. 154 (1891). 

8.32. 

Δὲν μεταθάλλουσι τὴν βάσιν τῖις ἀγωγῆς των οἱ ἐφεσεί- 

οντες, ἀπαιτοῦντες ἐφεσίμως τὶιν ἀξίαν τῶν δωρπθέντων 

ἀντικειμένων, ἐνῷ διὰ τῖις ἀγωγῖις ἐζήτιισαν τὰ δωρηθέντα 

ποάγματα: διότι οἱ ρπθέντες διὰ τῖις ἐφέσεως καὶ διὰ τῶν 

ἐγγράφων αὐτῶν προτάσεων οὐδὲν ἕτερον ζητοῦσιν παρὰ 

τὴν ἐπιστοοφῖιν τῶν ἐν τῇ ἀγωγῇ δηλουμένων πραγμάτων 

ὃν τὶν ἀξίαν αὐτῶν ἐν περιπτώσει δηλονότι, καθ” ἣν ἤθε- 

λεν εἶσθαι ἀδύνατον ν᾿ ἀποδοθῶσι ταῦτα αὐτοῖς σῶα. 

Μ. Σ. 19 8 

Σαθρᾶς ἀποδειχθείσης τῖις βάσεως τῖις ἀγωγῆς πίπτει ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ ἅπαν τὸ οἰκοδόμημα, ἐφ᾽ οὗ ἐθασίοθη ἡ ἐκκαλουμέ- 

νιν ἀπόφασις, διότι κατὰ τὸ γενικὸν ἀξίωμα ὅτε ἡ πρωτότυ- 

πος αἰτία οὐκ ἔρρωται οὐδὲ τὰ παρακολουθήματα τὸ ἐπί- 

παν ἔροωται. Μ. Σ. 4 (1985). 

Δὲν εἶναι ὀρθὸς ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς ἐφεσειούσης ὅτι ἡ ἐφε- 

σίθλητος μήτηρ αὐτῖις μετέθαλε τὴν βάσιν τῆς ἀγωγῆς, 

διότι αὕτη, διὰ τῖις ἀγωγῖις οὐδὲν ἄλλο ἐξητήσατο εἰ μὴν τὴν 

«συμπλήρωσιν τῖις νομίμου μερίδος, εἴτε διὰ τῆς μέμύεως 

τῖς διαθήκης τοῦ συζύγου αὐτῖς ὡς ἀφιλοστόργου, εἴτε 

ἐπὶ τῇ βάσει τῖις σχετικῖις τοῦ νόμου διατάξεως, ἣν ἐπικα- 

λεῖται ἡ ἰδία, ὥστε διὰ τῆς παραιτήσεως τοῦ τῖς μέμψεως 

μέσου καὶ τοῦ περιορισμοῦ τῆς διαλεφθείσης εἰς τιν ὑπὸ 
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τοῦ δικαστηρίου ἐφαρμογὴν τῖις ἐν λόγῳ νεαρᾶς τοῦ Ἰου- 

στινιανοῦ οὐδόλως μετεθλήθη ἡ βάσις τῆς ἀγωγῆς. 

Μ. 5. 185 ([889). 

5 9. 

Ὁ ἐνάγων δύναται νὰ συμπληιρώση τὴν ἀγωγὴν αὐτοῦ 

διὰ τῶν ἐγγράφων αὐτοῦ προτάσεων πρὸ πάσης ἐπ᾽ ἀκροα- 

τπρίου συζητήσεως τῆς οὐσίας τῖις ὑποθέσεως. 

Μ. Σ. 91 (1817). 
-------- ϱ απ-------- 

ΔΛΛΟΔΑΤΠΟΙ 
. 

----------0------------ 
. 

Περι μώσς 

8.1. Γάμος μετ᾽ ἀλλοδαπῶν. 

6 2, “Αρμοδιότης ᾿Εκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων ἐπὶ δικῶν μεταξὺ ἀλλοδαπῶν 

καὶ ὀθωμανῶν ὑπηκόων. 

8.8, “Αρμοδιότης Εκκλησικστικῶν Δικαστηρίων ἐπὶ δικῶν μ.εταξὺ ἀλλοδαπῶν. 

«κα. 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα κλπ... ὅλως δὲ νὰ προσέχῃς εἰς 

τὸ πεοὶ συνοικεσίων κεφάλαιον καθὼς καὶ ἄλλοτε σοὶ ἐγρά- 
4 

|. Τὰ μετὰ ὁμοδόξων ἀλλοδαπῶν ὀυνοικέδια τῶν ὑπηκόων ὀθω- 

μανῶν {ι ἸἨκικλιδία ἀνέκαθεν ἐπέτρεπε καὶ ἐπιτοέπει κατ᾽ ἀρ- 

χήν, ἐπί τινα μόνον ἔτη (1350 -1500 περίπου) ἀπαγορεύδασα αὐτὰ 

ἕνεκα πολιτικῶν λόγων. Ἡ ᾿Πκκλπϑία ἐπιτρέπει ἐπίσης καὶ τθλεῖ 

τοὺς γάμους ὀρθοδόξων ἀλλοδαπῶν πρὸς ἀλλίλους. ᾿Αλλὰ πρὸς τέ- 

λεσιν τῶν γάμων τούτων ἀπαιτεῖ διὰ τὸν ἀλλοδαπὸν πιστοποιητι. 

κὸν τῆς οἰκείας αὐτοῦ προξενικῆς Τι τῆς καιὰ τόπον προϊδταμό- 

νης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς π-ρὶ τοῦ ὅτι εἶναι ὀλεύθερος γαμικοῦ 

κωλύματος. Τὰ πιδτοποιητικὰ ταῦτα κυρίως τὰ τῶν προξενείων ἐκ- 
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ᾧπι νὰ μὴν ἤθελε τολμηθῇ, ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ σου σούδιτος ἢ 

πατεντᾶτος Τι ὀρθόδοξος ἣν Φράγκος τῷ γένει καὶ τῇ θρη- 

σκείᾳ καὶ ἁπλῶς εἰς ἄλλην ἀρχὴν ὑποκείμενος νὰ λάθῃ θυ- 

γατέρα ἐπαρχιώτου σου ῥαγιᾶ φανερῶς Τι κρυφίως, ἐπειδὴ 

ὡς ἀπαράδεκτον καὶ ἐκικλγισιαστικῶς καὶ πολιτικῶς τὸ τοι” 

οὔτον συνοικέσιον ἀφοῦ διαλυθῇ καὶ καταργηθῇ μὲ τὰς 

ἀνιλόγους παιδείας θέλει καταντήσει τελευταῖον καὶ εἰς 

ἀτομικήν σου καιριωτάτην καὶ μεγίστην θλάθην’ οὐ μόνον 

δὲ τοῦτο ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε ξένον καὶ ὕποπτον καὶ διεφθαρ- 

μένον ἁπλῶς ἄνθρωπον ὅσον δύνασαι νὰ ἐμποδίζης καὶ 

νὰ ἀποκόπτης τὰς σχέσεις τῶν ἐπαρχιωτῶν σου, ἐπειδὴ 

κατὰ τὸ περιαδόµενον φθείρουσιν ἤθη χοπστὰ ὁμιλίαι κακαὶ 

καὶ νὰ σπουδάσῃς ἐκ παντὸς τρόπου εἰς τὸ νὰ διαφυλάτ- 

τις τὸ λογικόν σου ποίμνιον ἀλύμαντον..... 

᾿Εγκύκλιος ΠΠ. καὶ Σ. 90 Ἰανουαρίου 1835. 

᾿Αποκρινόμενοι τοίνυν ὁδπλοποιοῦμεν διασαφπνίζοντες 

ὅτι τὸ πνεῦμα τῖις ἐκκλησιαστικῖς καὶ πολιτικῖις ἀπαγο- 

ρεύσεως περὶ τὰ συνοικέσια ἀφορᾷ καὶ περιστρέφεται ἀπο- 
τ ἤ ν ν 

κλειστικῶς εἰς τὸ νὰ μῖι λαμθάνωσι ξένοι ὑπήκοοι ἄνδρες 
/ ε ΖΩ » - . ο 9 “3 - 5 

θυγατέρας ῥαγιάδων εἰς γυναῖκας καὶ τοῦτο ἀπ᾽ ἀρχῖις δίια- 
” » ο ς η Ζ . ε- 4 - 

κπρύττει ἐμποδίζουσα ἡ "Εκκλησία καὶ ἡ ἔννοια τῶν προ- 

εκδοθεισῶν ἐγκυκλίων ἡμῶν ἐπιστολῶν: ὅταν ὅμως καὶ ὁ 

μέλλων στεφανωθῆναι ὑπάρχει σούδιτος καὶ ἡ νύμφη κατά» 

γεται ἀπὸ γονεῖς ὑπηκόους ξένης αὐλῆς, περὶ τούτων δὲν 

ὑπάοχει πολιτικόν τι κώλυμα καὶ ἐγιπόδιον. 

Γρ. 1, 290 Ἰανουαρίου 1841. 

διδόμενα ἐπὶ τῇ βάσει ἐνόρκων καταθέδεων ἀνθρώπων δυναμένων 

καὶ ν᾽ ἀγνοῶθι τὰς ἀστικὰς ὀχέδεις τοῦ μέλλοντος ἐλθεῖν εἰς γάμου 

κοινωνίαν καὶ γινόμενα πλειδτάκις πρόξενα πολλῶν ἀτόπων, καλὸν 

ἴθεδλιεν εἶσθαι ἂν ἀντικαθίόταντο δι’ ἑτέρου προςφορωτέρου τρόπου. 

... 
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Προκειμένου περὶ γάμου ἑλλήνων ὑπηκόων ἐνεκρίθη 

ἵνα λαμθάνωνται ὑπ’ ὄψιν τὰ πιστοποιπτικὰ τῶν οἰκείων 
"αἳ - ος . ΚΣ ε -- δ᾽’ : - - 

προξενικῶν ἀρχῶν ὡς δυσχεροῦς οὔσης τῖις προσαγωγῖις 

τοιούτων παρὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τῶν μερῶν ἐξ 

ὧν οὗτοι κατάγονται. Πρ. Ἱ. Σ. 28 Ἰουνίου 1888. 

8 2} 

Ἡ ἔνστασις τοῦ ἐναγομένου περὶ τῖις ἀπουσίας τοῦ ἑλλ.. 

διεομπνέως αἴρεται, ἅτε δὴ τοῦ ἐνάγοντος ὑποσχεθέντος νὰ 

συμμορφωθῇ, πρὸς τὴν ἀπόφασιν τοῦ Συμθουλίου, οἱαδή- 

ποτε καὶ ἂν ἦ καὶ προσκοµίσαντος ὡς πρὸς τοῦτο καὶ ἐγ- 

γυπτικόν. Μ. Ἐν 51 11501}. 

Εἰς τὸ Ἐκκληισιαστικὸν Δικαστήριον ἐπὶ ὑποθέσεων 

πνευματικῶν Τι παρουσία διερµπνέως καθίσταται οὐ μόνον 

περιττὶν ἀλλὰ καὶ ἄσχετος. Πρ. Ἱ. Σ. 20 Αὐγούστου 1870. 

᾿Ενεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἐπιστολῆς, τῷ Μητροπολίτῃ Ἰωαν- 

νίνων αἰτοῦντι ὁδηγίας ὡς πρὸς τὴν συζυγιιιν διαφορὰν 

ἕλληνός τινος ὑπιικόου, στεφθέντος κρύφα μετὰ γυναικός 

τινος ὑπηκόου ὀθωμανίδος, διαγορευούσης ὅτι α’.) ὀφείλει 

1, Κατὰ τὰ ἐν Τουρκίᾳ ὑφιδτάμενα διεθνῆ νόμιμα, τὰ Ἐκκλι- 

διαθτικὰ Δυκαστήρια, ὡς δικαστήρια ὁθωμανικά, εἶναι ἁρμόδια πρὸς 

ἐκδίκασιν διαφορῶν τῆς δικαιοδοδίας αὐτῶν μεταξὺ ὀθωμανῶν καὶ 

ἀλλοδαπῶν ὑππκόων, ὑναγόντων ἂν ὀναγομένων, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸν ὅρον 

τῆς κοινοποιῄιδεως τῶν δικογράφων διὰ τῆς ἁρμοδίας προξενικῆς 

ἀοχῆς καὶ τῆς παραστάσεως ὃν τῇ δίκῃ τοῦ διερµπνέως τοῦ οἰκείου 

τοῦ ἀλλοδαποῦ προξονείου. Ἡ παράδτασις τοῦ διερµπινέως ἀπαιτεῖ- 

ται ἐπὶ ποινᾷ ἀκυρότπτος τῆς διαδικασίας, οὐδόλως δυναμένου 

τοῦ ἀλλοδαποῦ νὰ παραιτπθῇ, ταύτης. Ὅρα 3 ὀχετικὰς ὑγκυκλίους 

Ὑπουργείου Διικαιοθύνης ἐν Κλειδὶ Καραθοκυροῦ σελ. 111 καὶ 112 

καὶ διατριθ!ιν Ὦ. Φραγκούλη, ἐν Νομυκῇ, τόμ. Β΄. σελ.. 239. 
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νὰ ἀναγνωρίσῃ τὸν γάμον ὡς ἔχοντα τὸ νόμιμον κῦρος καὶ 

νὰ τιμωρήσῃ τὸν ἱερέα ὡς μόνον ὑπεύθυνον διὰ τὶν παρα; 

νομίαν β΄) ὀφείλει ν᾽ ἀπαιτήσπ ὅπως ἀμφότεροι οἱ διάδικοι 

σύζυγοι ζητήσωσιν ἀπὸ κοινοῦ τὶιν διάζευξιν ἐκτιθέμενοι 

καὶ τοὺς ἐπὶ τούτῳ ἀποχρῶντας λόγους καὶ γ΄,) ὀφείλει ὁ 

ἀνὴρ προπγουμένως νὰ μετρήσηι τῇ γυναικὶ ἅπασαν τὴν ἣν 

ἔλαθε χρηματικὶνν προῖκα σώαν καὶ ἀνελλιπῖι καὶ ὅταν ἐκ- 

πληρωθῶσιν οὗτοι οἱ τρεῖς ὅροι, τότε μόνον δύναται νὰ 

προθῇ, εἰς τὶνν ἔκδοσιν τοῦ διαζυγίου. 

Πο: ΤΣ: 2 Αὐγούστου 1879. 

Καίτοι ἡ προκειμέντι ὑπόθεσις ὡς ἀφορῶσα κληρονομίαν 

προσώπου κδωιρικοῦ ἀποθανόντος ἐν Ἀταυροππτγιακῇ, Μονῇ, 

ὑπάγεται εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῶν Πατριαρχείων, ὁ ἐνά- 

γων ὡς ὑπήκοος ἕλλτν δὲν ἠδύνατο ἵνα κινήσῃ κατ’ εὐθεῖαν 

εἰς τὰ Πατριαρχεῖα τὴν ἀγωγὴν αὐτοῦ, ἀλλ ὤφειλεν ἵνα 

ἀπευθυνθῇ εἰς τὴν ἁρμοδίαν αὐτοῦ ἀρχὴν καὶ ζητήσῃ, διὰ 

ταύτης τὴνν εἰς τὰ Πατοιαρχεῖα παραπομπὴν τῖις ὑποθέ- 

σεως. Μ. Σ. 18 (1875). 

Τὸ Συμθούλιον κατιδὸν ὅτι ἐν ταῖς μεταξὺ ὑπηκόων τῖις 

Ὑψν. Πύλης καὶ ξένων ὑπηκόων διεξαγομέναις δίκαις ἑνώ- 

πιον αὐτοῦ, οὔστις ἀπαραιτήτου τῖις παρουσίας τοῦ οἰκείου 

τῶν τελευταίων διερμπνέως κατὰ τὰς περὶ τούτου διεθνεῖς 

συνθήκας, ὅτι τὸ κῦρος τῶν γενομένων ἐν ταῖς προλαθού- 

σαις συνεδριάσεσι τῖις παρούσης δίκης ἄνευ παρουσίας ἕλ- 

λπνος διερµπινέως διὰ τὴν ἐκ τῶν ἐναγομένων Α. Β. δύνα- 

ται ἵνα διαμφισθητιιθῆ, ἁρμοδίως καὶ ὅτι τὸ ζήτημα τοῦτό 

ἐστι δπιιοσίας τάξεως, ἀπεφήνατο ἐξ ὀφφικίου τὶιν ἀπόρρι- 

Ἴ ψιν τῆς ἀγωγῖις καθόσον ἀφορᾷ τὴν ἐναγομένπιν Α. Β. 

Μ. Σ. 90 (1878). 
Ἐν πάσῃ δίκῃ ξένου ὑπηκόου μετὰ ὑπηκόου ὀθωμανοῦ, 

4 
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διεξαγομένῃ ἐνώπιον τῶν δικαστπρίων τοῦ Κράτους, ἆπαι 

τεῖται καὶ ἡ παρουσία ἀντιπροσώπου τῖις ἀρχῆς αὐτοῦ, 

δυναμένης ἐν τούτοις νὰ παραιτηθῇ. τοῦ δικαιώματος αὐὖ- 

τῖις τούτου. Μ. Σ. 19 (1881). 

Ἐν εκρίθχι ἵνα γένηται ἀπάντιισις τῷ αἰτοῦντι Μητροπο- 

λίτη, δηλοῦσα ὅτι δέον ἵνα ἐνεργῇ. τακτικῶς τὶιν δίκην, 

προκειμένου περὶ συζυγικῖις διαφορᾶς μεταξὺ ἑλλήνων καὶ 

ὀθωμανῶν ὑπηκόων, κλπτεύων τὸν ἐναγόμενον, οὗτινος 

ἀπολιπομένου δικάζει καὶ ἀποφασίζει ἐρήμην. 

Πρ :5. Μου 188 7' 

Τὸ Συμθούλιον μετὰ διάσκεψιν ἀπεφήνατο ὅτι εἰς τὰς 

δίκας τῶν μικτῶν ὑποθέσεων μεταξὺ ὀθωμανῶν καὶ ξένων 

ὑπηκόων δικαιοῦνται οἱ διερμηνεῖς τῶν ξένων ὑπηκόων 

ἵνα παρίστανται ἁπλῶς ἄνευ ψήφου καὶ οἱασδήποτε γνώ- 

.πις ἐν ταῖς διασκέψεσιν αὐτοῦ. 

Πρ. Μ. Σ. ὃ Μαΐου 189 καὶ 24 Μαΐου 1889. 

Τὸ Συμθούλιον συμπληροῦν προπγουμένας ἀποφάσεις 

αὐτοῦ ἀπεφήνατο ὅπως οἱ διερμπνεῖς παρευρίσκωνται εἰς 

μικτὰς ὑποθέσεις ἐν ταῖς διασκέψεσιν αὐτοῦ ἀλλ’ ἄνευ ψή- 

ᾧου καὶ ὑπογραφῖις Πρ. Μ. Σ. 35 Ἱ)θρίου 1891. 

Συμφώνως πρὸς τὸ ἐν τοῖς πολιτικοῖς δικαστηρίοις τοῦ 

Κράτους ἐφαρμοζόμενον μέτρον δύνανται οἱ διερμηνεῖς 

τῶν πρεσθειῶν παρίστασθαι καὶ ἐν ταῖς ἐνώπιον τῖις Ἱ. 

Συνόδου δικαζομέναις ὑποθέσεσι μεταξὺ ὑπηκόων ὀθωμα- 

νῶν καὶ ξένων, οὐ μόνον κατὰ τὰς συζητήσεις ἀλλὰ καὶ 

κατὰ τὰς διασκέψεις ἄνευ ψήφου. Πρ. Ἱ.Σ. 16 Μαΐου 18932. 

Προκειμένης ἐκδικάσεως συζυγικῶν ὑποθέσεων ἑλλή- 

νων ὑππκόων ἐνεκρίθῃ ὅπως προσκαλίιται ὁ διερμηνεὺς 

τοῦ 'Ελλινικοῦ Προξενείου κατὰ τὶιν ἐν τῷ Δ. Ε. Μ. Συμ- 

θουλίῳ κρατοῦσαν τάξιν. Πρ. Ἱ. Σ. 14 Μαρτίου 1893. 
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Τοῦ ἐναγομένου ὄντος ὑπηκόου ἕλληνος δέον ἵνα παρα- 

στῇ ἐν τῇ, διαδικασίᾳ ὁ ἕλλην διερμηνεύς. 

Πρ. Μ. Σ. 10 Φεθρουαρίου 188958. 

5 3. 

Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἀπαντήσεως πρὸς τὴν Α. Πανιερότη- 

τα, διαγορευούσης ἵνα οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ἐκ- 

|. Κατὰ τὰς διεθνεῖς συνθήκας οἱ ἀλλοδαποὶ ἐν Τουριίαᾳ δι- 

κάζονται ὑπὸ τῶν οἰκείων προξενικῶν ἀρχῶν, ἀναρμοδίων ὄντων 

τῶν ὀθωμανικῶν δικαστηρίων. Κατ’ ἐξαίρεσιν τὰ κκλιιδιαστικὰ,. 

Πνευματικὰ Δικαστήρια ἐπιλαμθάνονται τῆς ἐκδικάσεως μόνων τῶν 

περὶ Ἠμνπχιτείας καὶ γάμου διαφορῶν τῶν «ἀλλοδαπῶν ὀρθοδόξων, 

τῶν ὑπαγοιιένων τῇ δικικληηϑιαστικῇ, αὐτῶν δικαιοδοσίᾳ, κπούττοντα 

ἑαυτὰ ἁρμόδια”διὰ τοὺς ἀκολούθους λόγους. 

α΄. Τὰ Ἐκκληιδιαδτικὰ Δικαστήρια ἀνέκαθεν, ἀπὸ τοῦ δεκάτου 

ἰδίᾳ, αἰῶνος ἧσαν καὶ εἶναι τὰ μόνα ἁρμόδια δικαστήρια πρὸς ἐκδί- 

καθιν τῶν περὶ μντιότείας καὶ γάμου διαφορῶν τῶν εἰς τὸ κλῖμα αὖ- 

τῶν οἰκούντων ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἀνεξαρτήτως Φυλῆς καὶ ἐ- 

θνικότητος, τοῦ δικαιώματος δὲ τούτου ποιοῦνται χρῆσιν ἀναμφι- 

ὀθπτήτως ἐπὶ ἐννύα ἤδιι ὅλους αἰῶνας. 

β’. Ἡ Ἠκκλποία βαπτίζουόα καὶ ὀτέφουσα, εὐλογοῦδα καὶ ἐν γέ- 

νει ἐῑκκλιισιαστικῶς διοικοῦσα τοὺς εἰς αὐτὴν ὑπαγομένους ὀρθοδό- 

ξους χριστιανούς, οὐ μόνον δικαιοῦται ἀλλὰ καὶ καθῆκον ἔχει, 

ὡς κοινῖι αὐτῶν μήτηρ, ἵνα παρέχῃ τὴν ἀρωγὴν καὶ ἀντίλιιψιν 

αὐτῆς τοῖς διϊσταμένοις συζύγοις καὶ τοῖς τῷ πνευιματικῷ αὐτῆς 

ἰατρείῳ προσερχομένοις καὶ τὴν Ἱεοότπτα τοῦ μυστποίου τοῦ γά- 

μου νὰ προστατεύῃ. 

Υ. Ἡ Ὑψηλὴ Πύλγ,, ἀναγνωρίδαδα πάντα τὰ δικαιώµατα τοῦ Οἱ- 

κουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπὶ τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων ἐχορή- 

γπόεν αὐτῷ ἀπόλυτον ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἐξαδκήδει τῶν πνευματι- 

κῶν αὐτοῦ δικαιωμάτων καὶ καθηκόντων καὶ παντελΏῖ ἐν τούτοις 

ἀνεξαοτησίαν, οὐδέποτε οὐδαμῶς περιορίδαδα αὐτά. 

Τὸ δικαίωγια τοῦτο τῶν Ἐκκληθιαθδτικῶν Δικαδτπρίων ἠμφισθήτη- 

6ε πρώτη Ἡ ἐνταῦθα αὐδστριακὶι πρεσθεία διὰ τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 108 τῆς 
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δῷ κυριαρχικῶς καὶ κατὰ νόμους τὸ διαζύγιον τῇ εἰδήσει 

καὶ τοῦ ἐκεῖσε ἑλληνικοῦ προξενείου, ὡς ὑπαρχόντων ἀμ- 

Ίδης Ἰανουαρίου 1854 ὀγγάφου αὐτῆς, ἐξακολουθεῖ δ᾽ ἔτι ἀμϑισθη- 

τοῦσα ἡ ἑλληνυκὶν κυθέρνλθις ἀπὸ τοῦ ἔτους 1815 περίπου, βαθι- 

ζομένπ ἐπὶ τῆς χοργιγπθείσης αὐτῇ ἑτεροδικίας, ὀτερπόάσης πάντα 

τὰ ὀθωμανικὰ δικαστήρια τοῦ δικαιώματος τῆς ἐκδικάδεως τῶν 

διαφορῶν τῶν ἀλλοδαπῶν ἐκτὸς ὀλιγίστων ἐξαιρέόεων. 

"Ενεκα τῆς ἑτεροδικίας βεθαίως τὰ Πνευματικὰ Δικαστήρια δὲν 

εἶναι πλέον νομικῶς ἁρμόδια εἰς ὀκδίκασιν τῶν ὀυζυγικῶν διαφο- 

ρῶν τῶν ἀλλοδαπῶν, τόσῳ μᾶλλον ὅόδῳ ταῦτα, παραδεξάμενα τὴν 

παράστασιν τῶν διερµπνέων ἐν αὐτοῖς, ἐξωμοιώθησαν ἐντελῶς πρὸς 

τὰ ὀθωμανικὰ δικαστήρια ἅτινα, προκειµένου περὶ διαφορῶν 

ξένων ὑπηκόων πρὸς ἀλλήλους κπρύθόὂονται αὐτεπαγγέλτως 

ἀναρμόδια. Ἐν τούτοις οὐχὶ πάντη. ἀδικαιολογήτως ἠδύνατό 

τις νὰ Ἰόχυριόθῇ, ὅτι αἱ διεθνεῖς συμθάσεις, ἁπαλλάξασαι τοὺς 

ἀλλοδαποὺς τῆς ὑπαγωγῆς αὐτῶν εἰς τὰ ὁὀθωμανικὰ δικαστή- 

ρια, οὐδεμίαν ἐπήνεγκον τροποποίηοσιν εἰς τὴν νόμιμον ὑπα- 

γωγῖν τούτων εἰς τὶν πνευματικῖν αὐτῶν ἀρχὴν καὶ τὸ κανο- 

νικὸν δίκαιον. Δὶ πράξεις τῆς Πύλης αἱ χορπιγοῦόαι δικαιώ- 

ματα ἣ καὶ ἀνεξαρτιιοίαν εἰς ὡριδμένα ἄτομα καὶ ἔθντι δὲν ὕπο- 

χρεοῦσιν αὐτοδικαίως καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, εἰς τὴν δι- 

καιοδοσίαν τοῦ ὁποίου οὐ μόνον ὑπήκοοι ὀθωμανοὶ ἀλλὰ καὶ ἀλλο- 

δαποὶ ὑπάγονται, ὡς ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων καταφαίνεται: ὁ ἀπὸ 

τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀποχωρισμὸς τῆς 'λλάδος, Σερθίας 

καὶ Ρωμουνίας δὲν ἐπίήνεγκεν αὐτοδικαίως καὶ τὴν ἐπικλιισιαστι- 

κιν αὐτῶν ἀνεξαρτπδίαν, Πἥτις μόνον δι᾽ ἰδίων ἐκκλπδιαστικῶν 

πράξεων ἐχοοπγήθη αὐταῖς: ἀφ᾽ ἑτέρου οἱ Ἴονες καίτοι ἐπὶ πολλὰ 

ἔτη ἐτέλουν ὑπὸ τῖν προστασίαν τῆς ᾿Αγγλίας ὑπήγοντο ἐν τού- 

τοις ἐκκλποιαστικῶς εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἐφ᾽ ὅσον 

ἄρα ἵ Εκκλησία δὲν ἐστέρησεν ἑαυτῖιν τοῦ δικαιώματος τοῦ δικά- 

ζειν ἐν τῷ ὡρισμένῳ αὐτῆς κύκλῳ τοὺς εἰς τὸ κλῖμα αὐτῆς ὑπα- 

γομόνοιυς ὀρθοδόξους χοιστιανοίς, ἕπεται ὅτι τὸ δικαίωµα αὐτῆς 

μένει ἀναφαίρετον' τοῦτο δ᾽ ἄλλως ἀποδείκνυται καὶ ὃκ τοῦ ὅτι ἐνῷ 

κατὰ τὰς διεθνεῖς συνθήκας πρὸ ὑκατοντάδων ἐτῶν οἱ ἀλλοδαποὶ 

ἀπολαύουσι τῆς ἑτεροδυκίας ἐν Τούρκίᾳ, μόλις ἀπὸ 90 καὶ 40 περί- 
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φοτέρων τῶν συζύγων ὑπηκόων τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 9 Μαΐου 1860. 

Ἡ Εκκλησία τὰ προσερχόµενα ἀνδρόγυνα δικάζουσα 

κατὰ νόμους ἄνευ διακρίσεως ἐθνικότητος διαζευγνύει ὁσά- 

κις ὑπάρχωσι λόγοι διαζεύξεως. 

Γρ. Π. Σ. 11 Δεκεμόρ. 1815. 

Νόμιμός ἐστιν ἡ περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ Συμθουλίου 

τούτου ἔνστασις τῖις ἐναγομένης, διότι κατὰ τὰς διεθνεῖς 

συνθήκας, αἱ μεταξὺ δύο ὑπηκόων ἀλλοδαπῶν, ἀνηκόντων 

που ἐτῶν ἀμϑιοθητεῖται Ἡ ἁρμοδιότης τῶν Ἐκκλπδιαστ. Δικαστηρίων, 

δικαζόντων ἀείποτε ἐν γνώσει καὶ τῇ ὀυναινέόδει τῶν οἰκείων προ” 

ξενικῶν ἀρχῶν τὰς ὀυζυγικὰς τῶν ἀλλοδαπῶν διαφοράς. Οὐχὶ λοι- 

πὸν ἕνεκα τῆς ἑτεροδικίας, ἠδύνατότις νὰ εἴπῃ, ἀλλ᾽ ἔνεκα τῶν δια- 

φορῶν τῶν νομοθεσιῶν περὶ λύσεως γάμου, καὶ τῶν ὁξ αὐτῶν προ- 

ερχομένων ἀτόπων, τὰ ᾿Ἐκκληδιαστιικὰ Δικαστήρια εἶναι ἀναρμόδια 

πρὸς ἐκδίκασιν τῶν ὀυζυγικῶν διαφορῶν τῶν ἀλλοδαπῶν. ᾿Αλλὰ τὸ 

ζήτημα τοῦτο εἶναι ἐπ τῶν μᾶλλον ἀμϑιδόητουμένων ἐν τῷ ἰδιωτι- 

κῷ διεθνεῖ δικαίῳ: κατά τινας μὲν συγγραφεῖς ἐν περιπτώσει δυζυγι- 

κῆς διαφορᾶς ἁριιόδιον εἶναι τὸ δικαστήριον τῆς κατοικίας τῶν δια- 

δίκων συζύγων, διότι ἡ δικαιοδύνη οὐδέποτε πρέπει νὰ κλείῃ τὰς 

θύρας αὐτῆς εἰς ἀνθρώπους οἰκοῦντας ἐν ᾧ τόπῳ αὔτη ἑδρεύει, καὶ 

νὰ παραπέμπῃ αὐτοὺς δυναιυένους τε καὶ μὶι εἰςτὰ δικαστήρια τῆς 

πολιτείας αὐτῶν, τῆς τοιαύτιις ἀρνήόεως δυναμένης νὰ ἔχῃ ὀοθαρὰ 

ἐπιθλαθῆ. κοινωνικὰ ἐπακόλουθα, κατ’ ἄλλους δὲ μόνον ἁριιόδιον 

δικαδτήριόν ἐστυντὸ τῆς πολιτείας τῶν διαδίκων συζύγων, ἀφοῦ κατ᾽ 

ἀρχὴν ὁ προσωπικὸς θεσμὸς παρακολουθεῖ τὸν πολίτην ἀναποσπά- 

ότως, εἰ καὶ κατᾶτὴν ἀγγλικῖνν νομοθεσίαν ὁ ποοδωπικὸς θεσμὸς 1κα- 

νονίζεται ἐκ τῆς κατοικίας. 

Πρὸ τοιούτων νομοθετικῶν χασμάτων τὰ ᾿ὐκκλπσιαστικὰ Διικαστή- 

ρια δὲν εἶναι ἁἀδικαιολόγπτα θεωροῦντα ἑαυτὰ ἁρμοδία ἐπὶ τοῦ προ- 

κειμένου θέγιατος, ποιούμενα ἄλλως τε χρῆσιν δικαιώματος παρεχο- 

μένου αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ κανονικοῦ δικαίου καὶ ἐξασκουμένου ἐπὶ ἐν- 

νέα ὕλους αἰῶνας ἀδιακόπως, 
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εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ κράτος καὶ διαμενόντων ἐν Κωνστ/πόλει 

διαφοραὶ δὲν ἐκδικάζονται εἰ μὴ ἐνώπιον τοῦ ἁομοδίου προ” 

ξενείου αὐτῶν, ἐπὶ δὲ τοῦ προκειμένου ἀμφότεροι οἱ διάδι- 

κοι ὄντες ὑπήκοοι ἕλλτνες, ὀφείλουσιν ἵνα δικασθῶσιν 

ἐνώπιον τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου. Μ. Σ. 18 (1815). 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δικάζει ἁρμοδίως τὰς πνευματικὰς ὑπο- 

θέσεις τῶν ἑλλήνων ὑπηκόων, διότι ναὶ μὲν εἶναι ἀλιιθὲς 

ὅτι ἡ Ὑψ. Πύλη ἀνεγνώρισε τὴν ἀρχὴν τῖις ἑτεροδικίας 

εἰς τὰς μεταξὺ τῖις ἑλληνικῖις κυθερνήσεως σχέσεις αὐτῆς, 

ἀλλ᾽ ἐπίσης εἶναι ἀναντίρρητον ὅτι πολὺ πρότερον εἶχε πα- 

ρακεχωσπημένον καὶ ἀνεγνωρισμένον εἰς τὸ Ρωμαϊκὸν Πα- 

τριαρχεῖον τὸ δικαίωµα τοῦ διεκδικάζειν πάσας τὰς πνευ- 

ματικὰς διαφορὰς τῶν ὀρθοδόξων καὶ δὲν ἀφήρεσε τοῦτο 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὥστε τὸ ὑπὸ τῖις Ὑψ. Πύλης παραχωρηθὲν δι- 

καίωμα τῖις ἑτεροδικίας δύναται νὰ ἀποθλέπη μόνον τὰς 

πολιτικὰς ὑποθέσεις οὐχὶ δὲ καὶ τὰς πνευματικάς. 

Πρ. Ἱ. 5, 80 Σ(δρίόυ το, 

Δἱ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ ὀρθόδοξοι κοινότητες ὑπόκεινται ἐκ- 

κληισιαστικῶς ἀμέσως τῷ οἰκουμενικῷ θρόνῳ κατὰ τὶιν ἀνέ- 

καθεν τάξιν, ὁθενδήποτε καὶ ἂν ὁρμῶνται οἱ ἐν αὐτοῖς χρι- 

στιανοὶ καὶ οἱ ἐφπμέριοι αὐτῶν καὶ ἂν ἔτι ἐξ ἄλλων αὐτο- 

κεφάλων ἐκκλησιῶν ὁρμῶνται οὗτοι τούτου μνπμονεύου» 

σιν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἐκκλησίαις, ὡς τοῦτο δεικνύουσι καὶ 

τὰ μέχρι τοῦδε παραδείγματα, οἱ ἐν ταῖς κοινότισι δὲ 

ταύταις χρ'στιανοὶ καὶ ἐφημέριοι τὰς ὑποθέσεις αὐτῶν εἴτε 

κοινὰς εἴτε ἰδιωτικὰς ἀναφέρουσιν εἰς τὸν θρόνον Κ/πόλεως 

ὡς κέντρον τῶν ὀρθοδόξων. Ἱ. Σ. 21 Φεόρ 1886. 

Τὰ ἐκνλγισιαστικὰ δικαστήρια ἁρμόδιή εἰσιν εἰς τὴν ἐκ- 

Οίκασιν διαφορῶν συζυγικῶν μεταξὺ ἑλλίνων ὑπηκόων. 

Πρ. Ἱ. Σ. 20 Δεκεμ. 1888. 
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Συνῳδὰ τῇ κρατούσῃ ἐν τῇ Ἐκκλησία τάξει τὰ Ἔκκλη- 

σιαστικὰ Δικαστήρια ἁριόδιά εἰσι πρὸς ἐκδίκασιν τῶν με- 

ταξὺ ἑλλήνων ὑπηκόων συζυγικῶν διαφορῶν, ὀρθῶς δὲ 

κατὰ ταῦτα τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν Δικαστήριον Σμύρνης 

κποῦξαν ἑαυτὸ ἁρμόδιον ἐπελήφθη. καὶ ἐξεδίκασε τὴν προ- 

κειμέντιν ὑπόθεσιν. ; 10632} 

Ὁ πρῶτος λόγος τῖις ἐφέσεως καθ᾽ ὃν τὸ Πνευματικὸν 

Δικαστήριον τῖις Μητροπόλεως Χαλκηδόνος ἶνν ἀναρμόδιον 

ὅπως δικάση, τὴν προκειµένπν συζυγικῖν διαφορὰν λόγῳ 

τῖις ἑλληιινικῖις ὑππκοότητος τῶν διαδίκων ἀπορριπτέος ἐ- 

στὶν ὡς ἀθάσιμος, καθόσον ἀνέκαθεν συνῳδὰ τῇ ἐν τοῖς 

Ἐκκλησιαστικοῖς Δικαστηρίοις τῶν τε Πατριαρχείων καὶ 

τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου κρατούσῃ. νομολο- 

γία, ταῦτα δικάζουσιν ἁρμοδίως τὰς μεταξὺ χριστιανῶν ὀρ- 

θοδόξων ἀνεξαρτήτως ὑππκοότητος ἀναφυομένας συζυγι- 

κὰς διαφοράς. Ἱ. Σ. 114 (1895). 

η 

ΑΝΑΙΡΕΖΧΙΣ. 

---------- 

ΠΕΡΒΡΙΛΗΥΜΙΣΕ 

81 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος χαὶ τὸ Δ. Ε. Μ. Συμθούλιον ἐπέχουσι τόπον καὶ ᾿Αχυ- 

ρωτ,κοῦ. 
8 9 5 Απ Ες ο αν ἃ "ή, μα 9 [ή ας Μ . ῄεσ ’ 5 Ες. να΄ 

Αποφάσεις ὑποχείμεναι εἰς ἀναίρεσιν καὶ προθεσµία ἀναιρέσεως. 

5 9 Τύπος ἀναιρέσεως καὶ ἀπολογία. 

8 4 Λόγοι χαὶ ἀποτελέσματα ἀναιρέσεως. 

6. το’ 

Ἐν ταῖς κατ᾽ ἀναίρεσιν δίκαις ἐφαρμόζεται ἡ πολιτικὴ 

δικονομία τῖις 00. Κυθερνήσεος, δι᾽ ἔλλειψιν δικονομικῶν 

1. Ὅρα Εἰσαγωγῆς ἓ 3. 
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διατάξεων ἐν τῇ, ἐμπορικῇ δικονομίᾳ, ἥτις ἐξακολουθεῖ 

ἰσχύουσα παρὰ τῷ Συμθουλίῳ τούτῳ. 

Πρ. Μ. Σ. 9 Διθρίου 1881. 
Οὐκ ἔστιν ἀληθὲς ὅτι τὰ ᾿Εκικλησιαστικὰ Δικαστήρια δικά- 

ζουσι μόνον κατὰ συνείδησιν, καθόσον ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὑπάρ- 

χουσιν ἐντῇ ᾿Εκιολυισίᾳ νόμοι καὶ Ἱεροὶ Κανόνες, κανονίζον- 

τες τὰς πρὸς ἀλλήλους νομικὰς σχέσεις τῶν ὀρθοδόξων, 

τὰς εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τῶν ᾿ΕἘκιελνισιαστικῶν Δικαστηρίων 

ὑπαγομένας, ὑφίστανται ἐν ἰσχύϊ ἐν τοῖς δικαστηρίοις τού- 

τοις καὶ δικονομικαὶ διατάξεις, κανονίζουσαι τὸν τρόπον 

τῖις ἐν αὐτῖις διαδικασίας, ἑπομένως δύναται ἔχειν χώραν 

ἐν αὐτοῖς τὸ ἔνδικον μέσον τῖις ἀναιρέσεως. 

Ἱ. Σ. 65 (1881). 
Πλὴν τῶν δύο βαθμῶν τῆς διαδικασίας ἤτοι τῖις πρώτο- 

ο Ε . - φ' ; ε , 4 ν .Γ Ἂς - 

δίκου καὶ τῖις κατ᾽ ἔφεσιν, ὑπάρχει ἀναντιρρήτως παρ᾽ ἡμῖν 

καὶ τὸ ἔνδικον πέσον τῖις ἀναιρέσεως, τὸ δὲ Πατοιαρχεῖον 

διὰ τῖις ἀπὸ 271 Ἰανουαρίου 198] ἐγκυκλίου πρὸς τοὺς 
« . . ᾽ . , ε ’ 9 - [; να λέ 

ὑπὸ τὸν Οἰκουμενικὸν θρόνον ἁγίους ᾿Αρχιερεῖς ῥητῶς Δέ- 

γει ὅτι διὰ τὰ Πρωτοδικεῖα τῶν ᾿ἘἨπισκοπῶν ᾿Εφετεῖα εἰσὶ 

τὰ δικαστήρια τῶν Μητροπόλεων, δι’ ἀμφότερα δὲ ταῦτα 

ἀνώτατον δικαστήριόν ἐστι τὸ δικαστήριον τῶν Πατριαρ- 

χείων. 1. Σ.65 (1881). 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἥτις ἐπὶ τοῦ προκειµένου δικάζει ὡς 

᾽Ακυρωτικόν, δύναται, συνῳδὰ τῷ 2354 ἄρθρῳ τῖις ἐν ἰσχύϊ 
[ η [ . 

ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἔνδικον μέσον τῖς ἀναιρέσεως πολητικῖις 
ν / . ον ’ [ κ] . μες «- , - 

ὀικονοµίας, νὰ δικάσῃ κατ ἀνακοπὶνν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν 

κατατεθειμένων ἐγγράφων, ἐν περιπτώσει καθ᾽ ἣν κλγιτευό- 

μενοι οἱ διάδικοι διὰ μίαν μόνην φορὰν δὲν ἐμφανισθῶσι. 

πο ο ο. 

Ὁ θεσμὸς τῖις ἀναιρέσεως ἐνώπιον τοῦ Δ. Β. Μ. Συµ- 
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θουδίου κανονισθεὶς διὰ Πατριαρχικῖις καὶ Συνοδικῖις ἐγ-. 

κυκλίου τῖς 37 Ἰανοναρίου 1881} κοινοποιπθείσης εἰς 

ἁπάσας τὰς ὑπὸ τὸν Οἰκουιενικὸν Θοόνον διατελούσας Μη- 

τροπόλεις καὶ Ἐπισκοπὰς ἐξακολουθεῖ ἔκτοτε ἐφαρμοζό- 

μενος. Μ. Σ. 184 (18893). 

Ἡ περὶ τοιπλῖις ἰδιότητος τοῦ Συμθουλίου τούτου ἔν- 

στασις τοῦ ἀναιρεσιθλήτου ἀπορριπτέα ἐστὶ διότι, ἀναγνω- 

ριζομένου ὑπὸ τῆς Σεθ. Λὐτοκρατορικῆς Ιζυθερνήσεως, 

διά τε τῶν ὑπ᾽ αὐτῖις κεκυρωμένων Ἐθνικῶν Κανονισμῶν 

καὶ διὰ τῆς τελευταίας Βεζυρικῖις ἐγκυκλίου περὶ τῶν ἡμε- 

τέρων προνομίων, εἰς τὰ Πατοιαοχεῖα τοῦ δικαιώματος 

ὅπως ταῦτα δικάζωσι τελειωτικῶς ὑποθέσεις τινὰς ἀναγο- 

μένας εἰς τὴν δικαιοδοσίαν αὐτῶν, εἰς ταῦτα ἀπένειτο συ- 
ο 

νεπῶς καὶ ὁ ὁοισιιὸς τῖις ἐκτάσεως τῖις διαδικασίας καὶ ἐπὶ θισι 

τούτῳ συνῳδὰ καὶ τῷ παραδείγματι τῖις Ικοπτικῖις Δικονο- 

μίας, ἥτις ἐπίσης ὑπάοχει κεκυρωμένι ὑπὸ τῆς Σεῦ. Κυθερ- 

νήσεως, ἀπὸ πολλοῦ Ποπ ἐκανόνισαν καὶ ἐφήομοσαν διὰ 

τὰς ὑποθέσεις τῶν ᾿Ἐπισκοπῶν τοῦ Πατριαρχείου Ιζων)πό- 

λεως τὸ μέτρον ὅπως τὸ παρὸν Συμθούδιον ἐπέχη τόπον 

᾽Ακυρωτικοῦ πρὸς μόνον τὸν σκοπὸν τῖις ἀσφαλεστέοας καὶ 

μᾶλλον ὁμοιομόρφου ἀπονοιμῖις τῖις δικαιοσύνιις καὶ τῖις 

ἐγγυήσεως ὅτι ἐνταῦθα θεωρούμεναι τεδειωτικῶς ἅπασαι 

αἱ ὑποθέσεις τῶν Μπτροπόλεων καὶ Ἐπισκοπῶν δικάζονται 

ὀρθῶς, ὥστε ἡ τριπδ"ι αὔτιι ἰδιότης οὐ μόνον οὐδένα βδά- 

πτει, ἀλλὰ καὶ ὠφελείας καθίσταται πρόξενος. 

Μ. Σ. 244 (1895). 

Ἡ ἔνστασις ὅτι ἀναίρεσ.ς κατ᾽ ἀποφάσεως τοῦ ΝΜ. Κ. 

Δικαστηρίου ἐνώπιον τοῦ Δ. Β.Μ. Συιιθουλίου δὲν χωρεῖ 

1. Την ἐγκύκλιον ταύτην ὅρα ἐν Διαδιικασίᾳ ὃν γένει ἢ 9. 
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ἀπορριπτέα ἐστί, διὰ τὸν λόγον ὅτι ἀπὸ πολλοῦ ἤδη χρό- 

νου κανονισθὲν ἐφαρμόζεται διὰ τὰς ὑποθέσες τῖις ἀρχιεπι- 

σκοπῖις Ιων]πόλεως τὸ μέτρον, ὅπως τὸ Συμθούλιον τοῦτο 

ἐπέχῃ τόπον ᾿Ακυρωτικοῦ πρὸς τὸν σκοπὸν τῖις ἀσφαλεστέ- 

ρας καὶ ὁμοιομόρφου ἀπονομῖις τῖις δικαιοσύνης καὶ τῖις 

ἐγγυήσεως ὅτι ἐνταῦθα. θεωρούμεναι τελε:ωτικῶς ἅπασαι 

αἱ ὑποθέσεις τῶν Μητροπόλεων καὶ ᾿Επισκοπῶν δικάζον- 

ται ὀρθῶς, Μ. Σ. 903 (1896). 

να. 

Τὸ Συιιθούδιον ὡς ἐξαιρετικὸν δικαστήοιον μὶν ὂν ὑπό- 

χρεον εἰς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῖις Πολ. Δικονομίας 

|. Τὰ ᾿Εκκλιιδσιαότικὰ Δικαστήρια παραδεχθέντα κατ᾽ ἀνάγ- 

Ί1ιν τῖιν ὑραριιογὴν τῶν διατάξεων τῆς πολ. δικονομίας ὅσον ἀφορᾷ 

τὸ ἔνδικον τῆς ἀναιρέσεως μέσον ὀρθότερον εἶναι νὰ ὀφβαρμόζωσι 

καθ” ὁλοκλποίαν αὐτὰς καὶ οὐχὶ ὅδον μὸν ἀφορᾷ τὶν προθεσμίαν 

τὴν ὑμπορικῖιν δικονομίαν ὅσον δ᾽ ἀ]ορᾷ τὰς λοιπὰς διατάξεις 

τὴν πολιτικιίν. 

Πολ. Δικονομ. ἄοθρ. 311 -- 2320. 

᾿Αρθρ. ο Τον" Αἱ κατ ἀντιμωλίαν ἀποράσοις τῶν ἐφροτείων καὶ αἱ τελεσι- 

δίκως ὑπὸ τῶν πρωτοδικείων ἐκδιδόμεναι, ἢ αἱ ἀνεκκλήτως ἐκδοϑεῖσαι ἐρήμην 

ἀποφάσεις, ὧν ἡ πρὸς ἀνακοπὴν προθεσµία ἔληξε, καὶ ἐφ2σίμως μὲν ἐκδοθεῖσαι, 

τελ.εσίδικοι ὅμως καταστᾶσσαι ἕνεκα τῆς λήζτως τῆς πρὸς ἔφοσιν προθοσμίας 

ἀποφΊσει: τῶν πρωτοδικείων ὑπόκεινται εἰς ἀναίρεσιν. (Πσρά6. ἄρθρ. 1 τοῦ περὶ 

τῆς δικονοµίας τοῦ ἀκυρωτικοῦ Γαλ. νόμου). 

Ἴ᾿Αρθρ. 518ον. Αἱ προπαρασκευαστικαί, αἱ προδικαστικαὶ καὶ αἱ περὶ τῶν 

κατὰ τὴν διάρκειχν. τῆς διαδικασίας παρομπιπτόντων θομάτων ἀπορήσεις δὲν 

εἶναι ἐπιδεκτικαὶ ἀναιρόσεως πρὸ τῆς ὁριστικῆς ἀποράσεως. Δύναται ὅμως νὰ 

ζητηθῇ ἡ ἀναίρεπις προδικαστικῆς τινος ἀποράσεως, ἐὰν εἶναι ἐκ τῶν προτέρων 

γνωστὸν καὶ ἀποδεδειγμένον ὅτι ἡ ἀναθολὴ τῆς ἀναιρέσοω: αὐτῆς μέχρι τῆς 

ἐκδόσεως τῆς ὁριστικῆς ἀποράσ ως θέλει προξενήση ἀνεπανόρθωτον ζημίαν. 

Δρθρ. 2Ι9ον. Ἡ πρὸς ἀναίρεσιν προθεσμία εἶναι ἐνενήκοντα ἡμερῶν. Ἡ 
΄ 
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ἐξακολουθεῖ τέως παοαδεχόμενον κατὰ νομολογίαν ἰδίαν 

τὰς περὶ ἐφέσεων καὶ ἀναὐιλαφήσεων διατάξεις τῖις ἐμιπο- 

ρικῖις δικονοιιίας, καθ” ἃς χοοπγεῖται προθεσιιία 130 ἡμε- 

ρῶν ποὸς χοῖισιν τῶν ἐνδίκων τούτων μέσων, συνεπῶς ἡ 
ν ν 

αὐτὴ προθεσµία δέον ἵνα τποῖταν καὶ ἐπὶ τοῦ ἐνδίκου τῖις 

ἀναιρέσεως Ἰέσου. Μ. Σ. 55 (1885). 

Ἐκεῖ ἔνθα σιγᾷ ὁ 'Δομενόπονλος, ὅστις ἐστὶν ὁ ἐν τοῖς 

παρ᾽ ἡμῖν ᾿Εκκλιισιαστικοῖς Δικαπτποίοις ἰσχύων νόμος, 

λαμθάνονται ἐν αὐτοῖς ἐξ ἀναλογίας αἱ διατάξεις τῖις ἐμ- 

πορικῖις δικονοιίας, ἥτις ὅμως οὐδὲν περιέχει περὶ ἀναῖ- 
, κ. , ες 2 - ον ο , 

ρέσεως: ἑπομένως αἱ ἐν τῇ πολιτικῇ, δικονομίᾳ διατάξεις 

περὶ ἀναιοέσεως, αἱ προθεσμίαι ταὶ τὰ τοιαῦτα δὲν δύναν- 

ται νὰ ἐφαρμοσθῶσιν ἐνταῦθα, ὥστε ἐπὶ τῇ βάσει τούτων 

νὰ θεωρηθῇ αἴτησίς τις πεοὶ ἀναιρέσεως ὡς ἐκπρόθεσμος. 

Ἱ. Σ. οὐ 95η, 

Ἡ ἔνστασις τοῦ ἀναιρεσιθλήτου πεοὶ τοῦ ἀπαοαδέκτου 

προθεσµία αὕτη ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς νομίμου κοινοποµήσεως τῆς ἁπορά- 

σεως, ἐὰν αὕτη ἐξεδόθη κατ᾽ ἀντιμωλίαν, ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς πρὸς ἀνακοπὴν 
ο 

προθεσμίας, ἑὰν ἡ ἀπόφασις ἐξεδόθη κατ ἐρήμην, καὶ ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς πρὸς 

ἔφεσιν προθεσμίας, ἑὰν πρόκηται περὶ ἀποράσεως πρωτοδικείου μὴ ἐκκληθείσης. 

Οἱ κληρονόμοι ὅμως τοῦ διαδίκου, ὅστις χωρὶς νὰ ζητήπη ἀναίρεσιν ἀποθάνη ἐν- 

τὸς τῆς εἰρημένης προθεσμίας, δὲν στεροῦνται τοῦ δικαιώματος τῆς ἀναιρέσεως, 

πρὶν ἢ παρέλθωσιν ἐνενήκοντα μία ἡμέραι ἀπὸ τῆς εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς τὸν κη- 

δεμόνο, ἐὰν μεταξὺ αὐτῶν ὑπάρχη ἀνήλικος, κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως. 

(Παράθ. ἄρθρ. 14 τοῦ περὶ σχηματισμοῦ τοῦ ἀκυρωτικοῦ Γαλ, νόμου ἀπὸ 1 δε- 

κεμθρίου 1790). 

"λρθο. 220ον. "Οταν τις τῶν διαδίκων ζητήσῃ ἀναίρεσιν, δύναται καὶ ὁ ἀν- 

τίδικος αὐτοῦ, χωρὶς νὰ ἦναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐκτελέσῃ τὰς λοιπὰς διατάξεις, 

νὰ ζητήση τοῦτο ἣ δί ἰδιαιτέρας ἀναφορᾶς, ἣ ἀναφέρων τοὺς λόγους ἐν ταῖς 

ἀντιπροτάσεσιν αὐτοῦ καὶ ἐὰν ἀκόμη μέχρι τῆς ἐκδικάσεως τῆς πρώτης ἀναιρέ- 

σεως παρῆλθεν ἡ προθεσμία, 
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τῖις ἀναιρέσεως ὡς ἐκπροθέσμου παραδεκτέα ἐστί, διότι 

ἐνῷ ἡ πρὸς ἀναίρεσιν προθεσμία ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ 919 ἄρ- 

θρου τῖις πολιτικῆς δικονομίας εἰς 91 ἡμέρας ἀπὸ τῆς νο- 

μίμου κοινοποιήσεως τῖι ὑπὸ τοῦ ἐνδίκου τούτου μέσου 

προσθαλλομένιις ἀποφάσεως, ἥτις ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἔλα- 

θε χώραν τῇ, Μαρτίου, ἡ ἐν λόγῳ ἀναίρεσις ὑπεθλήθη 

εἰς τὰ Πατοιαρχεῖα καὶ ἐπρωτοκολλήθη τῇ 19 Ἰουλίου ἐ. ἔ. 

"τοι μετὰ 93 ὅλας ἡμέοας ἀπὸ τῆς συμπὀποώσεως τῖις 

νομίμου προθεσμίας’ οὐδεμία κατὰ συνέπειαν ἔνστασις τῆς 

ἀναιρεσειούσιις δύναται νὰ ὀιιφθῇ ὑπ]᾽δψιν. Ἱ.Σ. 80 (1889). 

᾿Εμπροθέσμως κοινοποιεῖται ἀναίρεσις τῇ 9 Ἰουλίου 

1800 κατὰ ἀποφάσεως κοινοποιπθείσιις τῇ 9 Ἰουνίου τοῦ 

αὐτοῦ ἔτους, ἐντὸς δηλαδὴ, τῆς τοιακονθηµέρου προθε- 

σιίας τῖις ὁριζομένηις ὑπὸ τῖις ἐν Ιζοήτη ἰσχυούσης Εἰδικῆς 

δικονομίας. Μ..Σ, 911. (18ος 

ες 

5 9. 

Τὸ ἄρθρον 330 τῖις Πολιτικῖις Δικονομίας, ὅπερ ἐπικα- 

λεῖται ἡ ἀναιρεσείουσα ὑπὲρ ἑαυτῖις δημιουργεῖ ἕτερον Διό- 

Πολ. Δικονομ "Αρθρ. 21 -- 29) καὶ 235---330. 

"λοθρ. 221ον. 'Ἡ αἴτησις ἀναιρέσεως γίνεται δὺ ἀναφορᾶς, ἥτις ἐν μὲν τῇ 

πρωτενοῦση ὑποθάλ).εται ἀπ’ εὐθείας εἰς τὸ πολιτικὸν τμῆμα τοῦ) Ακυρωτικοῦ, ἐν 

δὲ ταῖς ἐπαρχίαις εἰς τὸ πρωτοδιε-ῖον ἢ εἰς τὸ κατ ἔφεσιν δικάζον δικαστήριον. 

'Ἡ ἡμερομηνία τῆς ὑποθολῆς καὶ πρωτοκολλήσεως αὐτῆς εἰς τὰ ὡς ἀνωτέρω ὁ- 

ριζόμενα µέρη λογίζεται ὡς ἕναρξις τῆς πρὸς ἀναίρεσιν αἰτήσεως. 'Η ἀναφορὰ 

αὕτη δέον νὰ περιέχη τὴν χρονολ.ογίαν τῆς συντάξεως αὐτῆς, τὸ . ὀνοματεπώνυ- 

μον καὶ τὴν κατοικίαν τῶν διαδίκων, τὸ δικαστήριον τὸ ἐκδὸν τὴν προσθαλλο- 

μένην ἀπόφασιν, τὴν χρονολογίαν τῆς κοινοποιήσεως αὐτῆς καὶ τοὺς λόγους, 

δί οὓς ἡ ἀπόρασις ἀντίκειται τῷ νόμο» | 

λρθρ, 929 Εἰς, «σαι Αναζ ἀνκια σας ασε ον. ” ΗΜΩΝ ἌρνΡρ. «τον. ἕις πάσαν όναροράν ἀανθιρεσεως πρέπει νά ἐπισυναπτωνται: 

1ον ἀντίγραφον τῆς προσθαλλοµένης ἀποφάσεως ἐπικεκυρωμένον ὑπό τινος 



᾿Αναίρεσις 8 3. 6Ι 

γον ἀπορρίψεως τῖις ἀναιρέσεως αὐτῖις' διότι ἐνῷ κατὰ τὸ 
[ - 4 

μνιιμονευόμενον ἄρθρον ἡ περὶ ἀναιρέσεως αἴτησις ὑπο- 

δικαστηρίου ἣ δικαστικοῦ γραφείου’ 2ον προτάσεις γεγραμμέναι κατ ἄρθρα καὶ 

περιέχουσαι τοὺς ἰσχυρισμοὺς καὶ τοὺς πρὸς ἀναίρεσιν λόγους, ὡς καὶ τὴν ἀνά» 

πτυξιν τῶν ἐνστάσεων τοῦ ἀναιρεσείοντος' 3ον ἑγγυητικὸν ἐπικεκυρωμένον 

ὑπὸ δημοσίας τινὸς ἀρχῆς καὶ περιέχον ἐγγύησιν πρὸς ἀποζημίωσιν τῶν νομί» 

μως ἀποδειχθησομένων δικαστικῶν ἐξόδων καὶ ζημιῶν τοῦ ἀντιδίκου ἐν περι- 

πτώσει ἀπορρίψεως τῆς ἀναιρέσεως καὶ 4ον’ ἀντίγραρα τῶν προτάσεων καὶ τοῦ 

ἐγγυητικοῦ διὰ νὰ κοινοποιηθῶσιν εἰς τὸν ἀντίδικον, (Παράθ, ἄρθρ. 4---28 τοῦ 

περὶ δικονομίας τοῦ ἀκυρωτικοῦ Γαλ, νόμου). 

᾿Αρθρ. «ον. Αἱ αἰτήσει: αἱ μὴ οὖσαι σύμφωνοι πρὸ: τὰ ἄρθρα 221 καὶ 222 

ἀπορρίπτοντα, ᾿Εὰν ἡ προθεσµία τῆς ἀναιρέσεως δὲν εἶναι συμπΞ:πληρωμένη, ὁ 

ἀναιρεσείων δύναται νὰ συντάξη ἐκ νέου καὶ ὑποθάλη αἴτησιν σύμφωνον. πρὸς 

τοὺς διαγεγραμμένους ὅρους, ἐὰν δὲ ἡ προθεσμία εἶναι συμπεπληρωμόνη, ἐκπίπτει 

τοῦ δικαιώματος τῆς ἀναιρέσεως. Μόλον τοῦτο ἐάν, τῆς τοιαύτης αἰτήσεως μὴ 

ἀπορριφθείσης ἐγκαίρως, παρῆλθεν ἐν τῷ μεταξὺ ἡ προθεσμία παραχωρεῖται δεκα» 

πενθήμερος προθεσµία πρὸς συμπλήρωσιν τῶν ἀναγκαίων ὅρων. ᾿Εὰν καὶ ἐν- 

τὸς τῆς προθεσμίας ταύτης μὴ συμπληρωθῶσιν οἱ ὅροι, ἡ αἴτησις ἀπορρίπτεται 

καθ ὁλοκληρίαν. (Παρ. ἄρθρ. 25τοῦ περὶ Δικον. τοῦ ᾿Ακυρωτ. Γαλ. νόμου). 

"Αρθο. 995ον. ᾿Εντὸς τὸ πολὺ μιᾶς ἑθδομάδος ἀπὸ τῆς εἰς τὸ ᾿Ακυρωτικὸν 

παραδόσεως τῆς πρὸς ἀναίρεσιν αἰτήσεως δέον νὰ κοινοποιηθῶσιν εἰς τὸν ἀναι- 

ρεσίθλητον τὰ ἀντίγραφα τῶν προτάσεων καὶ τοῦ ἐγγυητικοῦ, ἀφοῦ ἐπικυρω- 

θῶσιν. 'Ο δὲ ἀναιρεσίθλητος ὀφείλει ἐντὸς τὸ πολὺ μιᾶς ἑθδομάδος ἀπὸ τῆς 

εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως νὰ συντάξῃ καὶ νὰ ὑποθάλη εἰς τὸ ἀκυρωτικὸν τὰς 

ἀντιπροτάσεις αὐτοῦ, περιεχούσας τὰς εἰς τὰς προτάσεις τοῦ ἀναιρεσείοντος ἆ- 

παντήσεις καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ. (Παρ. ἄρθο. 30 τοῦ περὶ Δικον, τοῦ ᾿Ακυρωτι 

Γαλ. νόµου), 

᾿Αρθρ. ο90ον. Ἐν ταῖς ἐπαρχίαις ἡ περὶ ἀναιρέσεως αἴτησις ὑποθάλλεται 

ὑπὸ τοῦ ἀναιρεσείοντος εἰς τὸν πρόεδρον τοῦ ἐφετείου, εἴτε ἀμέσως εἴτε ἐμμέ- 

σως διὰ τοῦ προέδρου τοῦ πρωτοδικείου. 'Ο πρόεδρος τοῦ ἐφετείου, ἀφοῦ ἐπι- 

κυρώσῃ τὰ ἀντίγραφα τῶν ἐπισυνημμένων προτάσεων καὶ ἐγγυητικοῦ, ὀφείλει 

νά, κοινοποιήση ταῦτα ἄνευ ἀναθολῆς εἰς τὸν ἀναιρεσίόλητον, καὶ ἀφοῦ λάθῃ 

ἐντὸς μιᾶς ἑθδομάδος τὰς ἀντιπροτάσεις τοῦ ἀναιρεσιθλήτου καὶ ἀποστείλη διὰ 

τοῦ προσεχεστέρου ταχυδρομείου τὰ ἔγγραφα τῶν διαδίκων ἐσώκλειστα ἐντὸς 

ἐπιστολῆς αὐτοῦ πρὸς τὸ ᾿Ακυρωτικόν, 



62 [᾿Αναίρεσις 8 3: 

θάλλεται ὑπὸ τοῦ ἀναιρεσείοντος εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ 

'Εφετείου εἴτε ἀμέσως εἴτε ἐμνέσως διὰ τοῦ Προέδρου τοῦ 

Ἐὰν ἡ περὶ ἀναιρέσεως εἰς τὸν πρόεδρον τοῦ ἑφετείου ὑποθαλλομένη αἴτησις 

δὲν φανῇ περιέχουσα πάντας τοὺς ἀναγκαίους ὅρους, παραγγέλλεται ὁ ἀναι- 

ρεσείων νὰ συμπληρώση καὶ νὰ ἑπανορθώση αὐτήν’ ἐὰν ὁ ἀναιρεσείων δὲν 

πράξη τοῦτο, ἢ ὁ ἀναιρεσίθλητος δὲν ὑποθάλη ἐντὸς μιᾶς ἑθδομάδος τὰς ἄντι- 

προτάσεις αὐτοῦ, ἡ περὶ ἀναιρέσεως αἴτησις ἀποστέλλεται ἄνευ ἀναθολῆς εἰς τὸ 

᾿Ακυρωτικόν" ἑν τοιαίτῃη δὲ περιπτώσει ἐν τῇ ἐπιστολῇ (τοῦ προέδρου τοῦ ἐφε- 
ψ 

τείου) δέον νὰ μνημονείηται ἡ ἡμερομηνία τῆς ὑποθολῆς τῆς αἰτήσεως, αἱ γε- 

νόμεναι εἰς τὸν ἀναιρεσείοντα παραγγελίαι καὶ ὑπομνήσεις καὶ ἡ χρονολογία 

τῆς εἰς τὸν ἀναιρεσίθλητον κοινοποιήσεως τῶν προτάσεων. Ὁ ὑπάλληλος ἢ τὸ 

δικαστήριον, ἐξ ὑπαιτιότητος τῶν ὁποίων ἐζημιώθη εἷς τῶν διαδίκων, ἕνεκα τῆς 

μὴ τηρήσεως τῶν ἀνωτέρω ὅρων, ἢ τῆς βραδύτητος τῆς ἀποστολῆς τῆς αἰτήσεως, 

εἰσὶν ὑπεύθυνοι, 

"Αρθρ. 33Τον. --- Μίαν ἑθδομάδα μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ᾿Ακυρωτικοῦ παραλα- 

θὴν τῆς περὶ ἀναιρέσεως αἰτήσεως καὶ τὴν εἰς τὸν ἀναιρεσίθλητον κοινοποίησιν 

αὐτῆς καὶ κατὰ τὴν τάξιν τῆς εἰς τὸ ἱδιαίτερον βιθλίον ἐγγραρῆς, ὁρίζεται ἡ ἡ- 

μέρα τῆς ἑνώπιον τοῦ ᾿Ακυρωτικοῦ ἐμφρανίσεως καὶ διαδικασίας τῶν διαδί- 

κων, συντάσσονται κατὰ τοὺς τύπους κλήσεις διατάσσουσαι τὴν κατὰ τὴν ὡρισμέ- 

νην δικάσιμον αὐτοπρόσωπον ἢ δι ἐπικεκυρωμένων πληρεξουσίων παράστασιν 

τῶν διαδίκων καὶ ἀποστέλλονται πρὸς κοινοποίησιν εἰς αὐτοὺς ἢ τὴν κατοικίαν 

αὐτῶν. Ἡ ἐν τῇ κλήσει ὁριζομένη προθεσµία δὲν δύναται νὰ ᾗ βραχυτέρα μιᾶς 

ἑθδομάδος ἀπὸ τῆς εἰς τοὺς διαδίκους κοινοποιήσεως αὐτῆς, ἐὰν οἱ διάδικοι εὖ- 

ρίσκωνται ἓν Ιωνσταντινουπόλεν ἐὰν δὲ οὗτοι εὑρίσκωνται ἐν ταῖς ἐπαρχίαις, 

προστίθενται εἰς τὴν ῥηθεῖσαν προθεσμίαν τόσαι ἡμέραν ὅσων ἡμερῶν δρόμον 

ἀπέχει τὸ μέρος τῆς διαμονῆς αὐτῶν, λογιζομένων ἐξ ὡρῶν διὰ μίαν ἡμόραν. 

"Αρθρ. 038ον. --- Αἱ εἰς τὰς ἐπαρχίας ἀποστελλόμεναι κλήσεις διαθιθάζονται 

ἐσωκλείστως ἐν ἐπιστολῇ τοῦ προέδρου τοῦ ᾿Ακυρωτικοῦ πρὸς τὸν πρόεδρον 

τοῦ κατὰ τόπους πρωτοδικείου, ὅστις ὀφείλει ἅμα τῇ παραλ.αθῇ τῆς ἐπιστολῆς νὰ 

κοινοποιήση τὴν κλῆσιν εἰς τὸν κλητευόμενον, ἢ τὴν κατοικίαν αὐτοῦ, καὶ νὰ 

διαθιβάση ἐσωκλείστως ἐν ἀπαντητικῇ ἐπιστολῆ πρὸς τὸν πρόεδρον τοῦ ᾿ Ακυρω- 

τικοῦ τὸ ἐπιδοτήριον. 

᾿Αρθο. 930ον. -- Τὸ ᾽Ακυρωτικὸν δικαστήριον δικάζει ἐπὶ τῇ βάσει ἐγγρά- 

φων. Η κλήτευσις τῶν διαδίκων γίνεται πρὸς μόνον τὸν σκοπὸν τοῦ νὰ ἆνα- 

πτίξωσι τὰς ἐγγράφους αὐτῶν προτάσεις, ἀντιπροτύσεις καὶ ἐνατάσεις. ᾿Επομένως 
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Πρωτοδικείου, ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἡ. ἀναιρεσείουσα ὑπέ- 

θαλε τὴν περὶ ἀναιρέσεως αἴτησιν αὐτῖς ἀπ᾽ εὐθείας τῇ 

Α. Θ. Παναγιότητι. Ἱ.Σ. 36 (1891) 

Κατὰ τὸ ἄρθρον δ! τῖις ἐπὶ οἰκογενειακῶν καὶ κλπιρονο- 

μικῶν δικαίων τῶν χριστιανῶν Κοήτιις Εἰδικῖις Δικονομίας 

ἣ ἀπολογία τοῦ ἀναιρεσιόλήτου κοινοποιεῖται ἐντὸς 30 ἡμε- 

εῶν ἀπὸ τῖις κοινοποιήσεως τῖις ἀναιρέσεως, δὲν λαμθάνε- 

ται δὲ ὑπ᾽ ὄψιν κοινοποιουµέντι βραδύτερον. 

Μ Σ. 174 δὶς (18093). 

Ἡ αἴτησις ἀναιρέσεως δέον ἵνα κατὰ τὸ ἄρθρον 331 τῖις 

Πολιτικῖις Δικονομίας, ἥτις ἰσχύει κατὰ τὴν διαδικασίαν 

τοῦ ἐνδίκου τούτου ιιέσου, πρὸς τοῖς λοιποῖς περιέχη τὶιν 

ἡμερολμπνίαν τῖις κοινοποιισεως τῖις προοθαλλοµέντις ἀπο- 

φάσεως, ἄλλως ἄκυρός ἐστιν. Μ. Σ. 184 (18592). 

ε , 

ἀγροῦ ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν ἐμφανισθέντων διαδίκων ἀναγνωσθῶσι τὰ ὑπάρχοντα 

ἔγγραφα, ἀκούονται οἱ λόγοι αὐτῶν. ᾿Εὰν δὲ δὲν ἐμφανισθῇ ὁ εἷς τῶν διαδί- 

κων ἢ καὶ ἀμφότεροι, ἐξετάζεται ἡ ἀναίρεσις. Αἱ οὕτως ἐκδιδόμεναι ἀποφάσεις 

θεωροῦνται ὡς κατ ἀντιμωλίαν ἐκδοθεῖσαι. ᾿Εὰν ὅμως δὲν ἐμρανισθῇ ὁ ἀναιρε- 

σίόλητος καὶ δὲν ὑποθάλη ἀντιπροτάσεις, δύναται κατὰ τὰ κατωτέρω ῥηθησόμε- 

να νὰ ἀνακόψη τὴν ἀπόφασιν. 

Τῇ 4 Ρὲπ'ἠουλεθθὲλ 1496, ἢ 27 ᾿Οκτωθρίου 1104. 

“Αρθρ. «δθον. -- "Εάν, μὴ ἀποπερατουμένης τῆς συζητήσεως καὶ ἐξετάσεως 

τῆς δίκης κατὰ τὴν δικάσιμον, ἀναθληθῇ ἡ ὑπόθεσις δι᾽ ἄλλην ἡμέραν, ὁρίζεται 

νέα δικάσιµος καὶ γνωστοποιεῖται εἰς τοὺς διαδίκους ἡ ἡμέρα αὕτη, καθ᾽ ἣν ἂν 

μἹ ἐμφανισθῶσιν οἱ διάδικοι, ἐξακολουθεῖ κατ᾽ ἐρήμην ἡ ἐκδίκασις τῆς ὑποθέσεως. 

Τὸ ᾿Ακυρωτικὸν δύναται κατὰ τὴν διαδικασίαν νὰ ζητήση τὴν προσαγωγὴν καὶ 

γὰ μελ.:τήση καὶ ἕτερα ἔγγραφα σχετικὰ πρὸς τὴν δίκην, τῶν ὁποίων θεωρεῖ ἀ- 

ναγκιίαν τὴν μελέτην. 

Τὸ ᾽Ακυρωτικὸν δικαστήριον δύναται νὰ κλητεύση ἐκ νέου τὸν κλητευθέντα 

καὶ μὴ ἐμρανισθέντα διάδικον. Ἰἑὰν ὁ τοιοῦτος διάδικος, ὑποθάλλων ἔγγραρον 

σἴτησι; εἰς τὸ δικαστήριον, ζητήση τὴν κλήτευσιν καὶ ἀκρόασιν αὐτοῦ, ἐνεργοῦν- 

ται τὰ δέοντα, 
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Δὲν εἶναι λόγος ἀναιρέσεως κανὴι ἐκτίμιισις ὑπὸ τοῦ Ἐφε- 

τείου τῶν προσαχθειοῶν ἀποδείξεων. Μ᾽ Σ. 109 (1888). 
- . ε ’ / - 3 - 7 - ρ΄ ἠ' Ἂν Ν » ας ο 

Καὶ ὁ Γ΄ λόγος τῆς ἀνακοπῖις, καθ’ ὃν τὸ ἔγγραφον ὅπερ 

διϊσχυρίζεται ὁ ἀντίδικος σύζυγος τῆς ἀνακοπτούσιις ὅτι 
- 

ἔδωκεν αὔτη µεταμελουμένη διὰ τὸ διαζύγιόν ἐστι πλαστόν, 
. » , ν . » - Ζ ᾿ εἰ 

οὐκ ἔρρωται καθόσον τὸ μὲν ἄρθρον τοῦ νόμου, εἰς ὃ ἀνα- 
’ [1 ” . ων - ή - ε , - 

φέρεται ἡ ἀνακόπτουσα καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου ζητεῖ 

νὰ δημιουργήσῃη τὴν ἀνακοπὴν αὐτῖις ῥητῶς λέγει ὅτι ὁ Δ’ 

λόγος δι᾽ ὃν ἡ ἀνακοπὴ ἐπιτρέπεται εἶναι «ἐὰν ὑπάρχῃ, δο- 

λιότης ἓν νόθευσις ἐν τοῖς εἰς τὸ ᾽Ακυρωτικὸν προςαχθεῖσιν 

ἐγγοάφοις ἐππρεάσασαι τὴν ἀπόφασιν τοῦ (Ἀκνρωτικοῦ) 

δικαστιιρίου» πάντως ἐννοεῖ τοιαῦτα ἔγγραφα, ἅτινα δὲν 

προσήχθησαν μήτε ἐνώπιον τοῦ πρωτοδίκως δικάσαντος 
ον τς ’ -- - να ᾿ 2 ΄ 

δικαστηρίου μήτε τοῦ κατ ἔφεσιν, ἀλλ᾽ ἐνώπιον μόνον 

τοῦ ᾽Ακυρωτικοῦ καὶ ἐπποέασαν τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ, 
Δ σά. - κ ἂν ν ν αρα Ἱς , » ἐπὶ δὲ τοῦ προκειμένου, τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ἔγγρα}ον, 

οὗτινος τὴν πλαστότητα διϊσχυρίζεται ἡ ἀνακόπτουσα, 

προσήχθιν ἐνώπιον τοῦ τε πρωτοδικείου καὶ ἐφετείου καὶ 

ἐχρπσίμευσεν ὡς βάσις τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς. 

πα, ο ΠΗ 

᾽λκυρος εἶναι ἡ ἐφεσιθαδλλομένιι ἀπόφασις διότι τὸ πρω- 
ο ’ - ᾽ ΄ ων , . 

τοδίκως ἐρήμην τῆς ἐναγομένης δικάσαν δικαστήριον μὴν 

παραδεξάμενον ἐντὸς τῖις ὑπὸ τοῦ νόµου ὁριζομένης προ- 
’ Ωω 

θεσμίας τὴν ἀνακοπὶιν τῆς ἐρήμην καταδικασθείσνις καὶ 
ν 

ωρ 

στερῖισαν οὕτω ταύτην τοῦ ἐνοίκου τούτου μέσου τοῦ χο- 

|. Π-ρὶ λόγων καὶ ἀποτελεόμάτων ἀναιρέόεως πραγματεύονται τὰ 

ἄρθρα 924 καὶ 929-901 Πολιτικῆς Δικονομίας. 
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’ ᾽ - ϱ . - ΄ ή [ή . ρπγουμµένου αὐτῇ ὑπὸ τοῦ νόμου παρέθη θεμελιώδιι καὶ 
. ” . 4 ΄ ’ αι »Ώ / » 

γενικὸν κανόνα ἀφ᾽ ἑνός, καθ’ ὃν οὐδεμία αἴτησις κατα- 

λιμπάνεται ἀδίκαστος, ὁπτὶν δὲ διάταξιν τοῦ νόμου ἀφ᾽ 
ο αλλ. κών. Ὃς ον . ν ο 1” Ζ 
ἑτέρου,καθ’ ὃν πᾶς διάδικος κλητευθεὶς καὶ μὴν ἐμφανισθείς, 
(ἈΚ ΄ ο ) » 7 ΄ η 2 - 
ἐρήμην καταδικαζόμενος δύναται ν᾽’ ἀνακόψῃ τὴν ἐκδοθεῖ- 

σαν ἀπόφασιν (ἐμπορ. δικονομ. ἄοθο. Τ4). 
ν ν ν ν 

Ἱ. Σ. 91 (1891). 
(αὶ ὁ 6’ λόγος τῖις ἀνακοπῖις ἐπὶ τῷ ὅτι ἡ ὃτθεν ἐρή- 

μην τῖις ἀνακοπτούσιις ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις τῖις Ἱ. Συνό- 

ὅου πεοιέχει ἐν ἑαυτῇ, διατάξεις ἀντιφατικὰς ποὸς ἀλλή- 
ν ͵ ν 

λας, ὡς ἀποροίπτουσα τὴν ἀναίρεσιν καὶ διότι ἵιν ἐκπρόθε- 

σμος καὶ διότι Ίιν ἀθάσιμος κατ᾽ οὐσίαν, οὐκ ἔρρωται καὶ 

οὗτος, καθόσον, ὡς γνωστόν, ἀπόφασίς τις εἶναι ἀπορριπτέα 

καὶ διὰ τυπικοὺς καὶ διὰ λόγους τῖις οὐσίας, οὐδὲ περιέχει 

ἀπόφασίς τις ἀντίφασιν ὅταν στιρίζηται ἐπ᾽ ἀμφοτέρων 

τούτων τῶν λόγων: ὁ δὲ νόμος διαγορεύων ὅτι ἀπόφασίς 

τις κατ᾽ ἐρήμπν ἐκδοθεῖσά ἐστιν ἐπανοοθωτέα καὶ ἐν ἦν πε- 

ριπτώσει ὑπάρχωσιν ἐν αὐτῇ διατάξεις ἀντιφατικαὶ πρὸς 

ἀλλήλας ἐννοεῖ ἐκείνας τῶν διατάξεων, ἐξ ὧν προδήλως ἡ 

μία τιθεμένη αἴρει τὶιν ἄλλην, ἐπὶ δὲ τοῦ προκειμένου δὲν 

συμύαίνει τοιοῦτόν τι, ἀλλ᾽ ἀπφότεοαι ὁμοῦ μὶι ἀντιπί- 

πτουσαι πρὸς ἀλλήλας συντρέχουσιν ἐπὶ τὸ αὐτό. 

Ἱ. Σ. 90 (1991) 
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ΓΙΞΚΡΙΛΠῊΗΙΖΞ 

6 1. Τυπικὰ προσόντα τῆς ἀναχοπῆς. 

82. Τίς δ.καιοῦται πρὸς ἀναχοπην. 

6 5, Προθεσμία ἀναχοπῆς. 

: 4. ᾿Αναχοπὴ ἐπ᾽ ἀναχοπή. Ἢ “ 

6 δ. Αποτελέσματα τῆς ἀνακοπῆς. 
6 ϐ. Ἡαραίτησις ἀπὸ τῆς ἀναχοπῆς. 

δα σο 

Ἡ ἀνακοπὶν ὑποθάλλεται ἀπ᾽ εὐθείας εἰς τὸ ἐκδὸν τὴν 

ἐοήμπν ἀπόφασιν δικαστήριον, ζητεῖται ὃ᾽ ἡ δι’ αὐτοῦ κοι- 

χοποίπσις τῖις ἀνακοπῖις εἰς τὸν ἀντίδικον. " 

Μ. Σ. 5 (1880). 
᾿ / 5 Ν ς , κ. πε Ν 
Απορριπτέα εστιν 1ὶ ποοΊςειἰιενΊν ἀναιζοπὶν ως μιν συντε- 

ταγμένη κατὰ τύπον, δικαιοῖνται δ’ οἱ ἀνακόπτοντες, μὴν 

|. Κατὰ τὸ ἄρθρον τ9 Ἐμπ. Δικονομίας ἡ ἀνακοπὶν ὑποθάλλεται, 

μετὰ τῖν κοινοποίτιδιν τῆς ὑρήμπν ἀποδάδεωτ, δι᾽ ἀναφορᾶς, πε- 

ριλαμθανούσης τοὺς λόγους δι᾽ ἧς ζητεῖται ἓι ἀνατροπή ταύτης, εἰς 

τὸ ἐκδὸν αὐτῖιν δικασδτίοιον. Ὑποθάλλεται δὲ συνήθως πρὸ τῆς 

ὑκτελέδεως τῆς ἐρήμην ἀποράδοως, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν 

δύναται νὰ ὑποθληιθῇ,. ἂν μπι πιραθιάζωνται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 

71 ᾿ἔμπορ. Δικον. Ὁ ἐρήμπν καταδικασθεὶς ἐπιταδόόμενος νὰ ὀκτε- 

λέσηι τὶιν ἐριμτιν ἐκδοθεῖσαν ἀπόφασιν ποὶν ἓν ὑποθάλῃ ἀνακοπήν. 

δύναται ν᾽ ἀναστείζτι. τὶιν ἐκτέλεσιν σηγιειῶν ὃν τῷ πρὸς ὀκτόλεσιν 

τῆς ἀποφάσεως ἐπιδοτποίῳ ὅτι προτίθεται νὰ ἀνακόψῃ αὐτήν, ὕπο- 

χοεούμενος ὅμως νὰ ὑποθάδῃ τὶν ἀνακοπὴν αὐτοῦ ὀντὸς ὀκτὼ 

μερῶν ἀπὸ τῆς χοονολογίας τῆς δηλώσεως, προστιθεμένης ἐν 

ἀνάγκῃ, μιᾶς ἱιμέοας ἀνὰ πάντα ἡμερήσιον σταθμὸν ἀναλόγως τῆς 

ἀποστάσεως τοῦ τόπου. 
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παρελθούσης τῖις νομίμου προθεσμίας, νὰ ὑποθάλωσιν ἑτέ- 

ραν δεόντως συντεταγμένην. | 

Πο. Μ. Σ. 19 Δόρίου 1889. 

Κατὰ τὸ ἄρθρον Τ4 τῖις Ἐμπορικῖις Δικονομίας πᾶς διά- 

δικος, ὅστις κλητευθεὶς καὶ μὶν ἐμφανισθεὶς κατεδικάσθη 

ἐρήγιην,, δικαιοῦται ν᾿ ἀνακόψη, τὴν καταδικάζουσαν αὐτὸν 

ἀπόφασιν. Μ, Σ. 18(1879). 

Κατὰ τὴν ἐνώπιον τοῦ Συμθουλίου τούτου ἰσχύουσαν δι- 
ς ᾽ ΄ 5 

κονομίαν αἱ ἐοήμπν ἐκδιδόμεναι ἀπολάσεις ἀνακόπτονται. 

Μ. Σ. 18 (1879). 
ε 2 Ζ » 2 αν ε Ζ [ο , 
Ο ἀνακόπτων οὐδόλως ἣν ὑπόχρεως ἵνα κοινοποιήστι 

3 ΄ - 5 ; 6 / 5 Ζ ο Ἔ δό0 

ἀντίγραφον τῖις ἀνακοπτομένης ἀποφάσεως, ἥτις ἐξεδόθη 

κατ’ αὐτοῦ, εἰς τὸν ἀντίδικόν του: ἐδικαιοῦτο δὲ ἐν πάσι 

περιστάσει ἵνα ὑποθάλῃ ἀνακοπήν. 

Πρ. ΜΝ. Σ. 13 Αὐγούστου 188. 

9 5 3. 

Κατὰ τὸ ἄρθρον 70 τῖις ἐν ἰσχύϊ δικονομίας ἡ πρὸς ἀνα- 

κοπὶνν προθεσµία εἶναι δεκαπενθήχιερος ὁσάκις ὁ ἐρήμην 

1. ᾿Εμπορ. Δικ. 

"Αρθρ. Τ4. Τᾶς διάδικος κλητευθεὶς καὶ μὴ ἐμρανισθεὶς, ἐρήμην καταδικαζό- 

μενος, δύναται νὰ ἀνακόψη αὐτήν. 

Ὁ. Ἡ πρὸς ἀνακοπῖιν προθεσμία ποικίλλει κατὰ τὰς ἀκολούθους 

περιπτώσεις. 

Προκειμένου μὲν περὶ ἀνακοπῆς ἀποφάσεων τῶν Μικτῶν Ἔκκλη- 

σιαστικῶν Δικαδτπρίων ἑδγαομόζονται τὰ ἄρθρα Ἰ0 καὶ ΤΊ τῆς Ἔμ- 

πορικῆς Δικονομίας, καθ᾽ ἃ ἱν πρὸς ἀνακοπὴν προθεσµία, α’) εἶναι 

15 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοπονήσεως τῆς ὑρήμπν ἐκδοθείόις ἀποφά- 
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καταδικασθείς, προσελθὼν εἰς τὸ δικαστήριον. ἠρνήθη νὰ 

δικασθῇ, ἄλλως ἡ ἐρήμην ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις εἶναι ἀνά- 

κόψιμος μέχρι τῖις ἐκτελέσεώς της. 

Μ. Σ. 16, 19 (1975). 
Κατὰ τὴν ἰσχύουσαν παρὰ τῷ Συµόουδίῳ νομολογίαν ἡ 

σεως ἕνεκεν προδελεύσεως μὲν εἰς τὸ δικαδτήριον ἀλλ᾽ ἀρνήδεως 

ἑνὸς τῶν διαδίκων πρὸς δυζήτηδσιν, καὶ β᾽) παρατείνεται μέχοις ἐῑ- 

τελέδεως τῆς ἐρήνην ἐκδοθείσης ἀποφάσεως ἕνεκεν παντελοῦς 

ἀπουσίας ὃκ τοῦ δικαστηρίου τοῦ ἑτέρου τῶν διαδίκων. Θεωρεῖται 

δ᾽ ἵν ἑρήμπν ἀπόφασις ἐκτελεσθεῖσα κατὰ τὸ ΤΊ ἄρθο. ᾿8.Δ. ἂν συνε- 

πείᾳ αὐτῆς ἐποοσωποκρατήθη ὁ καταδικαθθείς, Τι τούτου ἐν ψυλαικῇ 

εὑοιδκομένου διετάχθη Γι περαιτέρω κράτηδις αὐτοῦ, ἂν καταόχε- 

θῶσι καὶ πωλνιθῶσι τὰ κινητὰ αὐτοῦ, Τι ἐγνωδτοποιήθιπ αὐτῷ κατὰ 

τὸν νόμον ἧι γενομέντι κατάσχεσις ἑνὸς ἤ τινων ὃκ τῶν ἁἀκινήτων 

αὐτοῦ, ἂν πληρώσῃ τὰ ἔξοδα τῆς ὁπθείσης ἀποφάσεως και ἑνὶ λόγῳ 

ἂν ὑπάρχῃ ἔγγραφόν τι καταδεικνῦον ὅτι ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος διάδι- 

κος ἔλαθε γνῶσιν τῆς ἐκτελέόεως τῆς ἐρήμην ἀποφάσεως. Οὕτω, 

ἀνακοπῖι πλέον δὲν χωρεῖ ἀφ᾽ ἧς ὑξετελέόθη 1 ἐρήμην ἐκδοθεῖδα 

ἀπόφαδις καὶ ἀφ᾽ ἧς ἔλαθε γνῶσιν ὁ ἑοήμπν καταδικασθεὶς ὅτι ἤρ- 

ξατο ἣν ἐκτέλεσις, καίτοι μῖι περαιωθεῖσα, ἀποδειχθῇ, δὲ τοῦτο ὀγγρά- 

φως, ἐὰν π. χ. συνελήφθη οὗτος πρὸς φυλάκισιν ἀλλ᾽ ἀπέδρα, ἐὰν 

ἐνεργπιθείόπς καταθχέόδεως τῶν ἐπίπλων αὐτοῦ ἐδέχθη νὰ γίνῃ 0ὲ- 

ματοφύλαξ αὐτῶν κτλ. | 

Προκειμένου δὲ περὶ ἀνακοπΏς ἀποφάσεων τῶν Πνευματικῶν Δι- 

καθτπρίων, ἡ ἐκτέλεσις τῶν ὁποίων ὡς ἐπὶ τὸ πλεϊῖότόν ὁδτι ῥυσόι- 

κῶς ἀδύνατος, ἐφαρμόζεται συνήθως ὃν τοῖς Πνευματικοῖς Δικα- 

ὀτπρίοις τὸ 10) ἄρθρον τῆς Πολ. Δικον.,καῦ᾽ ὃ ἵν προθεσµία τῆς ἀνα- 

κοπῆς εἶναι ἐν γένει 81 Πμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιυήσεως τῆς ἀποφά. 

όεως. Ἡ ἡμέρα τῆς κοινοποιήδεως δὲν ὑπολογίζεται ὃν τῇ προθε- 

σμίᾳ, ὅθεν ὑποτιθεμένου ὅτι ἀπόφασίς τις ὑκοινοποιήθη τῇ 1! Σε- 

πτεμθρίου ἠ ἀνακοπίι δύναται νὰ ὑπιδοθῇ, πρὸς πρωτοκόλλιισιν καὶ 

πρωτοκολληιθῇ, τὸ βραδύτερον κατὰ μὲν τὸ ἄρθρον 70 Ἐμπορ. Δικον. 

τῇ 200 τοῦ αὐτοῦ μηνός, κατὸ δὲ τὸ 159 Πολιτικῆς Δικονομίας τῇ, 12 

᾿Οκτωθρίοι:. 
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προθεσµία πρὸς χοῖισιν τοῦ ἐνδίκου μέσου τῖις ἀνακοπῖις 

ὑπὸ τοῦ παρισταµένου μὲν ἐν τῇ δίκῃ ἀρνουμένον δὲ 

λαθεῖν μέρος εἰς αὐτὴν ὁρίζεται δεκαπενθήμερος. 

Μ. Σ. 81 (1885). 

᾿Απαράδεκτος εἶναι ἡ ἀνακοπὶν διότι ἡ ἀνακοπτομέν] 

ἀπόφασις θεωρεῖται ὡς ἐκτελεσθεῖσα συμφώνως πρὸς τὸ 

1Ἴ ἄρθρ. τῆς ἐμπορικῖς δικονομίας, διότι ἐγένετο κατά- 

σχεσις ἐπὶ τῶν κτημάτων τοῦ ἀντιδίκου. | 

Μ. Σ. 98 (1885). 

Εἶναι ἐκπρόθεσιος ἡ ἀνακοπὴ τῖις ἀνακοπτούσιις Μονῆς, 

μὶν ἐπιμελιιθείσης τὴν εἰς τὸ πρωτόκολλον ἐγγραφὴν τῖις 

ἀνακοπῖις ἐντὸς τῖις χορηπγουμένης αὐτῇ. ὑπὸ τοῦ νόμου 

ἀθπμέοου προθεσμίας, ἀρχομένης ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῖις 

ἀποφάσεως τῖις ἐκδοθείσιις δι᾽ ἄρνησιν συζητήσεως οὐχὶ 

δὲ δι’ ἔλλειψιν παραστάσεως. ΝΜ. Σ. 51,58 (18δυ). 

Εἶναι ιιὲν ἀληθὲς ὅτι ἡ ἐμπορικὶν δικονοµία, ἐν περι- 

πτώσει καθ᾽ ἂν ὁ γαταδικασθεὶς ἐρήμην εἶχεν ἀπολειφθῖι 

τοῦ δικαστηρίου, δίδωσι προθεσμίαν ἀνακοπῖις μέχρι τῖς 

ἐκτελέσεως τῖις ἐρήμην ἐκδοθείσιις ἀποφάσεως, ἀλλ᾽ ὅμως 

ἡ διάταξις αὕτη δὲν δύναται ἵνα ἐφαομοσθῆ ἐπὶ τῶν ἀπο- 

φάσεων τῶν ἐκκλπσιαστικῶν δικαστηρίων, ἐφ᾽ ὧν ὡς ἐπὶ 

τὸ πολὺ οὐχ ὑπάρχει ἐκτέλεσις, τοῦθ᾽ ὅπερ συμθαίνει καὶ 

ἐπὶ τῖις παρούσης περιπτώσεως τῖις διαλύσεως μνηιστείας, 

ἑπομένως ἀντὶ τῖις ἐμιπορικῖις δέον ἵνα ληφθῇ ὑπ’ ὄψει καὶ 

ἐφαριοσθῇ τὸ σχετικὸν ἄοθρον τῖις πολιτικῖις δικονομίας, 

ὁριζούσπς προθεσμίαν πρὸς ἀνακοπὶν ἡμερῶν 94, ὅπως 

τοῦτο γίνεται ἐν ἄλλαις περιπτώσεσιν ἐν αἷς ἀδύνατός 

ἐστιν ἡᾗ ἐφαρμογὶι τῖις ἐμπορικῖις. Ὁ Ἡ (1888). 

Κατὰ τὴν ἰσχύουσαν παρὰ τῷ Συμθουλίῳ δικονομίαν, 

οὐδεμία ὑπάρχει προθεσµία πρὸς ἀνακοπὴν ἀλλὰ παρα- 
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τείνεται αὕτη μέχρι τῆς ἐκτελέσεως τῖις ἀνακοπτομένης 

ἀποφάσεως. Πρ. Μ. Σ. 91 Σεπτεμθρίου 1889. 

᾿Εσφαλμένως τὸ πρωτόδικον δικαστήριον ἐχαρακτήρισεν 

ὡς ἐκπρόθεσμον τὴν ἀνακοπὴν τοῦ νῦν ἐφεσείοντος ἐπι- 

δοθεῖσαν 33 ἡμέρας μετὰ τὶιν εἰς αὐτὸν κοινοποίπσιν ἀν- 

τιγράφου τῆς ἐρήμην αὐτοῦ ἐκδοθείσης ἀποφάσεος (1--- 

90 Ἰουλίου) συνεπῶς ὃ’ οὗσαν ἐμπρόθεσμον, ἅτε ἐπιδο- 

θεῖσαν ἐντὸς τῖις ὑπὸ τοῦ νόμου ὁριζομένης πρὸς ἀνακο- 

πὶιν προθεσμίας, τὸ ὃ᾽ ἐν τῇ ἀποφάσει ἀναφερόμενον Τ6 

ἄρθρον τῆς ἐμπορ. δικονομίας δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ τοῦ 

προκειμένου, Καθόσον ἐν αὐτῷ τάσσεται 15 ἡμερῶν προ- 

θεσμία πρὸς ἀνακοπὴιν ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ὁ ἐναγόμε- 

νος ἐμφανισθεὶς εἰς τὸ δικαστήριον δὲν θελήσῃ. νὰ δικα- 

σθῇ. μετὰ τοῦ ἐνάγοντος. Ἱ. Σ. 159 (1892). 

Ἡ προθεσµία τῖις ἀνακοπῖις συνῳδὰ τῇ ἐν χοήσει τοῦ 

Συμθόουλίου δικονομίᾳ ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἐκτελέσεως. 

Μ..Σ. 30}, [18895 

Οὐδεμίαν ἔχει ἰσχὺν ἡ ἀπόφασις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δι- 

καστπρίου τάξαντος προθεσμίαν 90 ἡμερῶν πρὸς ἀνακοπὶιν 

αὐτῖις, ἐπιτρέπεται δὲ τῷ καταδικασθέντι ν᾽ ἀνακόψη αὐτὴν 

μετὰ ταῦτα διότι κατὰ τὶνν ἰσχύουσαν δικονομίαν ἡ πρὸς 

ἀνακοπὴν προθεσµία παρατείνεται μέχρις ἐκτελέσεως τῖις 

ἀποφάσεως. Μ. Σ. 940.348 (1895). 

[ 5 4. 

Κατὰ τὸν νόμον δευτέρα ἀνακοπὶι κατὰ δευτέρας ἐρήμην 

ἀποφάσεως δὲν ἐπιτρέπεται ΝΜ. δι δν). 

Ἐλμπορ. Δικον. ἄρθρ. 84. 

ἼΑρθρ. δ4ον.--Αν ὁ ἀνακόπτων δὲν ἐμφανισθῇ κατὰ τὴν δικάσιμον τὴν 

ο 
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: Ἐσφαλμένως ἑρμηνεύει ὁ ἀνακόπτων τὸ 84 ἄρθρον τῖις 

Ἐμπορ. Δικονομίας, λέγων ὅτι ἅμα ὁ ἀνακόπτων ἐμφανι- 

σθῇ. καὶ συζητήσιι τὶιν ἀνακοπήν του, κατόπιν δὲ ἀφήσῃ 

ἵνα δικασθῇ. αὖθις ἐρήμην δικαιοῦται ἐκ νέου ἵνα ἀνακόψῃ 

τὴν ἐρήμπιν ἐκδοθεῖσαν δευτέραν ἀπόφασιν διότι ὁ ἀνακό- 

πτων λαμθάνει θέσιν ἐνάγοντος, πᾶσα δὲ ἡ διαδικασία, 

ἥτις ἤθελε λάθει χώραν ἀπὸ τῖις ἀνακοπῖις ὡς καὶ αἱ ἑπό- 

μεναι συζητήσεις οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν εἰμὶν αὐτὶ ἡ συζήτη- 

σις καὶ ἐκδίκασις τῖις ἀνακοπῆς: ἡ δὲ ἑρμηνεία, ἣν δίδωσιν 

ὁ ἀνακόπτων εἰς τὸ ῥηθὲν ἄρθρον ἤθελεν ἔχει ὀλεθρίους 

συνεπείας τοῖς τε διαδίκοις καὶ τῇ δικαιοσύνῃ, καθόσον 

πᾶς διάδικος ἔχων πρὸς τοῦτο συμφέρον ἤθελε διαιωνίζει 

τὰς δίνας, ἐμφανιζόμενος ἑκάστοτε καὶ συζητῶν τὴν ἀνα- 

κοπήν του καὶ κατόπιν ἀφίνων ἵνα δικάζηται ἐρήμην ὅπως 

ἀνακόψη καὶ ἐκ δευτέρου τὴν ἀπόφασιν καὶ οὕτω καθεξῆς. 

Μ. Σ. 9 (1812). 

ο να 
, μα - 5 - ς ἈΝ » να κ; » 

Γενομένης δεκτῖις τῖις ἀνακοπῖις ἡ μὲν ἐρήμην ἀπόφα- 
Όν ΄ 

σις ἀκυροῦται, οἱ δὲ διάδικοι ἐπανέοχονται εἰς ιν θέσιν εὗ- 

ὁρισθεῖσαν πρὸς συζήτησιν τῆς ἀνακοπῆς αὐτοῦ, δὲν δύναται πλέον νὰ ἀνακό” 

ψη τὴν κατ’ αὐτοῦ ἐκδοθησομένην δευτέραν ταύτην κατ ἐρήμην ἀπόφασιν, ἔχει 

δὲ μόνον τὸ ἔνδικον τῆς ἐφέσεως μέσον. ᾿Απ᾽ ἐναντίας, ἂν ὁ ἀντίδικος αὐτοῦ 

δὲν ἐμφανισθῇ, ἐπιτρέπεται κατὰ τῆς ἐκδοθησομένης ἐρήμην ἀποφάσεως ἀνακο» 

πὴ ἐντὸ: τῆς ἀνωτέρω προθεσμίας καὶ κατὰ τοὺς διαγεγραμμένους ὅρους 

(Παράθ. Πολ, Δικ. ἄρθρ. 159). 
᾽ - 

|. Ἠμπορ. Δικονομ. ἄρθο. Το, 78, 82, 89. 
ν λ ῃ ”ρ . αν ᾿ νο ἃ - ΄ .. - 4 ’ . 

Αρῦρ. ἴνον. --- Διὰ τῆς ἀνακοπῆς σκοπεῖτσι ἡ ἄρνησις τῆς ἐκτ:λέσεως τῆς 

ἐρήμην ἀποφάσεως καὶ ἡ αἴτησις τῆς ἀνακλήσεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ ἐκδόντος δι" 

καστηρίου, ([1αρ. Πο). Δικ, ἄρθρ. 152). 
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ρίσκοντο πρὸ τῖις ἐρήμπιν ἀποφάσεως καὶ ἡ ὑπόθεσις δικά- 

ζεται ἐκ νέου (ἄρθρ. 15 καὶ 89 Ἔμπορ. Δικονομ.) 

Μ. Σ. 16 (1879). 

6 6. 

Ἡ δήλωσις τοῦ πλπρεξουσίου τῶν ἀναιρεσειόντων ὅτι. 

παραιτοῦνται τῖις ἀνακοπῖις αὐτῶν κατὰ τῖις ἐρήμπν ἀπο- 

φάσεως τοῦ Εφετείου δὲν δύναται νὰ ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν, εἰ 

μὶι ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου εἰς ὃ ὑπεθλήθηι ἡ ἀνακοπή. 

Μ. Σ. 110 (1888). 

------------[» ϱ Φει--------- 

"Αρθρ. Ἴδον. -- Ἡ ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω προθεσμιῶν καὶ κατὰ τὰς ἐφεξῆς 

διατυπώσεις γινομένη ἀν ακοπὴ- ἀναστέλλει τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀποράσεως, ἐκτὸς 

ἓὰν κατὰ τὸ 71 ἄρθρον διετάχθη ἡ προσωρινὴ ἐκτέλεσις. Δύναται ὅμως ὁ διάδι- 

κος, ὑπὲρ οὗ ἐξεδόθη ἡ ἀπόφασις, νὰ λάθη συντηρητικὰ μέτρα, ὡς π.χ. νὰ ἐνερ- 

Υήση κατάσχεσιν. (Παρ. 1ολ. Δικ. ἄρθρ. 154) 

᾿Αρθρ. 82ον. --- Κατὰ τὴν ταχθεῖσαν ἡμέραν ἐκφωνεῖται ἡ ὑπόθεσις ἐπὶ δι- 

καστηρίου, ἐξετάζεται δὲ πρῶτον ἂν ἡ ἀνακοπὴ ἐγένετο κατὰ τύπους καὶ ἐμ- 

προθέσμω-. (Παράθ. 11ο}. Δικ. ἄρθρ. 157). 

᾽Αρθο. 88ον. --- Αν ἡ περὶ ἀνακοπῆς αἴτησις εὐρεθῇ νομίμως συντεταγμένη 

καὶ ἐντὸς τοῦ ὡρισμένου χρόνου ὑποδεθλημένη, οἱ διάδικοι ἐπανέρχονται εἰς ἣν 

θέσιν εὑρίσκοντο πρὸ τῆς ἐρήμην ἀποφάσεως. “Επομένως ἡ ὑπόθεσις δικάζεται 

ἐκ νέου, κατὰ τὸν νόμον, εἴτε κατ αὑτὴν ταύτην τὴν ἡμέραν, εἴτε: κατ᾽ ἄλλην 

καὶ οὕτως ἡ προτέρα ὀπόφασις ἐπικυροῖται, ἀνατρέπεται ἣ μεταρρυθμίζεται. Τὸ 

τέλος ὅμως τῆς ἐρήμην ἐποφίσεω: καὶ λοιπὰ ἔζοδα, κατὰ τὴν περίστασιν, κα- 

τα).ογίζονται κἼντοτε εἰς βάρος τοῦ δί αὐτῆς καταδικασθέντος. (Παράθ, Πολ. 

Δικ, ὄρθρ. 1568). 
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ΑΝΑΨΗΔΑΦΗΣΙΣ 

-ε--ᾱ---" 

ΓΉΞΙΡΙΛΡΉΗΙΞ 

᾿Αποφάσεις ὑποχείμεναι εἰς ἀναψηλάφησιν. 

Λόγοι ἀναψηλαφήσεως. 

Προθεσμία. 

Ποράθολον. 

Αποτελέσματα ἀναφηλαφήσεως. «ως «) “πρ ερο σι ἠ- ζο το πα 

δα 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν Γι ἔνστασις ἀπαραδέκτου τῖις ἀναψη- 

λαφήσεως τοῦ πρώην ἐνάγοντος καὶ ἐρήμην δικασθέντος 

κατὰ τῖις ἐρήμην ἀποφάσεως, διότι οὗτος δὲν δύναται νὰ 

ποιΐσῃ. πλέον χρῖισιν τοῦ δικαιώματος τῖις ἀνακοπῖις καὶ 

1. ᾿ΑναψηλάΦποις καλεῖται τὸ ἔνδικον μέσον, ὅπερ ἀσκεῖται 

κατὰ τελεσιδίκου ἀποφάσεως καὶ εἰδάγεται εἰς τὸ ἐκδὸν τὴν προς- 

θαλλομένην ἀπόφασιν δικαδτήριον. Ἡ ἀναύψπλάφιόδις ἐπιτρέπεται 

μόνον κατὰ ὁριότικῶν ἀποφάδεων, αἵτινες κατέότηδαν τελεθίδικοι 

{τοι ἀνεπίδεχκτοι ἀνακοπῆς καὶ ἐφέσεως, εἶναι δ᾽ ἁπαράδεκτος κα: 

τὰ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ᾽Ακυρωτικοῦ (Πολ. Δικ. 253) καὶ κατ’ ἀπο- 

φάσεων ἐκδοθειδῶν κατ᾽ ἀναψηλάϑηδιν (Ἔμπ. Δι, "Αρθρ. 140), 

Πολ. Δικ. 259. 

᾿Αρθρ. 359ον. --- Δὲν ἐπιτρέπεται ἀνακοπὴ ἣ ἀναψηλάφησις κατὰ τῶν ἀπο- 

φύσεων τοῦ ᾿ Ακυρωτικοῦ. ᾿Εὰν ὅμως ὑπάρχη µία ἐκ τῶν κάτωθι ἀναφερομέ- 

γῶν περιπτώσεων, δύναται εἷς τῶν διαδίκων νὰ ζητήσῃ τὴν ἐπανόρθωσιν τῆς 

ἀποφάσεως, ὑποθάλλων εἰς τὸ ᾿Ακυρωτικὸν ἀναφορὰν περιέχουσαν τὰς ἑνστά- 

σεις αὐτοῦ ἐντὸς τὸ πολὺ ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἆπο- 

φάσεως τοῦ ᾿ Ακυρωτικοῦ. 

ἘἨμπ. Δικ. 191|---199, 

᾿Αρθρ. 111ον. Δί κατ’ ὀντιμωλίαν ἐπὶ τῶν ἐφέσεων ἐκδιδόμεναι ἀποφάσεις 
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κατὰ συνέπειαν οὐδὲν ὑπολείπεται αὐτῷ ἔνδικον μέσον ἐκ- 

τὸς τοῦ τῆς ἀναψηλαφήσεως. Μ. Σ. δ (1875). 

Επιτρέπεται ἀναψηλάφηισις κατ᾽ ἐρήμην ἀποφάσεως, 

ἥτις προσεθλήθη δι᾽ ἀνακοπῖις, ἀπορριφθείσιις ὅμως, καὶ 

κατέστη ἑπομένως ἀνεπίδεκτος ἀνακοπῖις. 

Μ. Σ. 08 (1880). 

Τὸ Συμθούλιον κατὰ πλειοὐηιφίαν ἀπεφήνατο ὅτι κατὰ 

τὰ ἄρθρα 131 καὶ 133 τῆς ἐν χρήσει δικονομίας ἡ ὑπ᾽ 

ἀριθμὸν 48 ἐρήμην ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις θεωρεῖται ἀνεπίδε- 

κτος ἀνακοπῖις, ἀφοῦ ἡ κατ’ αὐτῖις ὑποθληθεῖσα ἀνακοπὴ 

ἀπερρίφθη ὡς μῖι γενομένη ἐντὸς τῖις νομίμου προθεσμίας 

καὶ ἑπομένως ὑπόκειται εἰς ἀναφπλάφπσιν, εἰ καὶ κατὰ τὶνν 

γνώμην τῖις μειοψηφίας, ὅταν ὁ ἡττηθεὶς κατ᾽ ἐρήμην διά- 

δικος ἀφήση καὶ παρέλθῃ ἡ προθεσμία ἄνευ ἀνακοπῖις, τό- 

τε ἡ ἀπόφασις καθισταμένη. τελεσίδ.κος συμφώνως πρὸς τὸ 

121 ἄρθρον ὑπόκειται εἰς ἀναψπλάφησιν, ἐνῷ ἐπὶ τοῦ προ- 

κειμένου, ὑποθληθείσης ἀνακοπῖις καὶ ἀπορριφθείσις ὡς 

ἐκποοθέσμου, δὲν δύνανται ἤδη οἱ ἡττηθέντες κατ’ ἀνακο- 

πὶιν ἵνα ἀναψπλαφήσωσιν ἀπόφασιν μὴν οὔσαν ἀνεπίδεκτον 

ἀνακοπῖις. Πρ. Μ. Σ. 38 Ἰουλίου 1886. 
- - ψ' 3 , . ε Ζ 

Τις ποολικαστικῖις ταύτης ἀποφάσεως -ερὶ ἁρμοδιότητος 

καὶ αἱ ἐρήμην μὲν ἐκδοθεῖσαι, μὴ προσθληθεῖσαι ὅμως δι ἀνακοπῆς ἐντὸς τῆς 

νομίμου προθεσμίας, θεωροῦνται ὡς τελ.εσίδικοι, ᾿Επιτρέπεται ὅμως κατὰ τὰς εἰδι- 

κὰς περὶ τούτου διατάξεις ἡ τῶν ἀποφάσεων τούτων ἀναψηλάφῆσις, ἥτις ἐπίσης 

δικάζεται ἐνώπιον τοῦ ἑφετείου. (Παρ. Ιολ. Δικ. ἄρθρ. 2οο). 

"Αρθρ. 192ον. Κατὰ τῶν ὑπὸ τῶν ἐμποροδικείων ἢ τοῦ ὑφετείου κατ ἀντι- 

μωλίαν τελ.εσιδίκως ὡς καὶ τῶν μὴ ἐπιδεκτικῶν ἀνακοπῆς ἐρήμην καὶ τελεσιδί- 

δως ἐκδοθεισῶν ἀποφάσεων δύνανται νὰ ζητηθῆ ἡ ἀναψηλάφησις δι. αἰτήσεως, 

γινομένης ὃν ἀναφορᾶς τῶν διαδίκων ἣ τῶν ἐκπροσωπούντων τούτους διὰ τοὺς 

ἐξῆς λόγους. (Παρ. Πολ. Δικ. ἄρθρ. 2ο1). 215 
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ἀπαγγελθείσπς τοῖς διαδίκοις, ὁ ἐναγόμενος ἐζήλωσεν ὅτι 

μὶν παραδεχόµενος ταύτην ἐπιφυλάσσεται ἵνα ποιήσηται 

χοῖισιν τοῦ ἐνδίκου τῆς ἀναψπιλαφήσεως μέσου, ἡ δὲ ἑνά- 

γουσα ἀντέταξεν ὅτι ἡ ἀπόφασις αὕ-η ὡς προδικαστικὶν δὲν 

δύναται ἵνα ἀναψηλαφηθῆ, ἐμμένοντος δὲ τοῦ ἐναγομένου 

εἰς τὸν ἰσχυρισμὸν αὐτοῦ, τὸ Συμθούλιον σκεψάμενον ἰδίᾳ 

καὶ ἰδὸν τὸ ἄρθρον 139 τῖις ἐν χρήσει δικονομίας, καθὸ μό- 

νον αἱ τελεσίδικοι ἀποφάσεις ὑπόκεινται εἰς τὸ τῖις ἀναύη- 

λαφήσεως ἔνδικον μέσον, ἀπεφήνατο τὴν ἀπόρριψιν τῖις ἐν 

λόγῳ ἐνστάσεως. Πρ. Μ. Σ. 16 Δεκεμ. 1887. 

Κατὰ τὸ ἄρθρον !33 τῖις ἐν ἰσχύϊ Ἔμπορ. Δικονομίας αἱ 

κατ᾽ ἀντιμωλίαν τελεοίδικοι ἀποφάσεις, ὡς καὶ αἱ μὴ ἐπι- 

δεκτικαὶ ἀνακοπῖις, τελεσιδίκως ἐκδοθεῖσαι ὑπόκεινται εἰς 

τὸ ἔνδικον μέσον τῖις ἀναψπλαφήσεως, οὐχὶ δὲ καὶ αἱ ἀπο- 

φάσεις τῶν πρωτοδικείων, αἵτινες ἐρήμην μὲν ἐκδιδόμεναι 

ὑποθάλλονται εἰς ἀνακοπὶνν κατ’ ἀντιμωλίαν δὲ εἰς ἔφεσιν. 

Μ. Σ. 910 (1899). 

Κατὰ τὸ ἄρθοον 2353 τῆς Πολιτ. Δικονομίας ἥτις ἐφαρμό- 

ζεται ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου τούτου ἐν ταῖς κατ᾽ ἀναίρεσιν 

διαδικασία:ς δὲν ἐπιτρέπεται ἀναψηλάφησις ἐπὶ τῶν ἀποφά- 

σεων τοῦ ἀκυρωτικοῦ. Μ. Σ. 210 (1894). 

8 αι 

Δύναται μὲν κατ’ ἐξαίρεσιν ἀπόφασίς τις τελεσίδικος 

|. Ἠμποο. Δικ. ἄρθρ. 138-124. 

"Δοθρ. 133ον. --- Δύναται νὰ ζητηθῆ ἀναιγηλάφησις : τον ἂν τὸ δικαστήριον 

ἀπεφάσισε περὶ πραγμάτων μὴ ἐμπεριληφθέντων ἐν τῇ αἰτήσει" 2ον ἂν ἐπεδί- 

κασε πλέον τοῦ ζητηθέντος: 3ον ἂν ἐν τῇ ἀποράσει δὲν ἕκαμε λόγον περὶ 

προτάσεώς τινος τοῦ διαδίκου' 4ον ἂν ἐκδοθείσης ἀποφάσεως τελεσιδίκου ὑπό 
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καταστᾶσα ν᾽ ἀναθεωοπθῇ, ἕνεκεν ἐγγράφου ἵν ἐγγράφων 

ἐχόντων σπουδαίαν ἐπὶ τῖις δίκας ἐπιρροῖιν καὶ μεταγενε- 

στέρως εὑρισκομένων, ἀλλὰ μόνον ὅταν ταῦτα κατείχοντο 

ὑπὸ τῶν ἀντιδίκων τοῦ προσάγοντος αὐτὰ διαδίκου: δι- 

καίως δὲ καὶ Δογικῶς τοῦτο, διότι τότε μόνον δύναται ἵνα 

θεωρηθῇ ὁ ὑπὲρ οὗ ἀποτελοῦσιν ἀπόδειξιν τὰ ἔγγραφα 

τινος ἐμποροδικείου ἣ ὑπὸ τοῦ ἐφετείου δοθῇ καὶ ἑτέρα ἐπίσης τελεσίδικος, 

διάφορος τῆς πρώτης, ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐμποροδικείου ἢ ὑπὸ τοῦ ἐφετείου, μεταξὺ 

τῶν αὐτῶν διαδίκων, ἐνεργούντων ὑπὸ τὰς αὐτὰς ἰδιότητας ἰδίῳ ἡ ἀλλοτρίῳ 

ὀνόματι ἐπὶ τῆς αὐέῆς ὑποθέσεως καὶ χωρὶς νὰ ἐπέλθῃ τι μετὰ τὴν πρώτην ἀπό- 

φασιν δυνάμενον νὰ τὴν μεταθάλη' σον ἂν ἐν τῇ ἀποφάσει περιέχωνται δια- 

τόξεις ἐναντίαι πρὸς ἀλλήλας, ὥστε ν᾽ ἀποθαίνῃ ἀδύνατος ἡ ἐκτέλεσις ἁπασῶν 

διὰ μιᾶς: 6ον ἂν κατὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς δίκης ἐνήργησε μετὰ δόλου ὁ ἀντί» 

δικος, ἐπενήργησε δὲ ὁ δόλος ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως: Ἰον ἂν τὰ ἔγγραφα, ἐφ᾽ ὧν 

ἐστηρίχθη ἡ ἀπόφασις, ἀνεγνωρίσθησαν ἀκολούθως ἣ ἀπεδείχθησαν πλαστά": δον 

ἂν μετὰ τὴν ἀπόφασιν περιῆλθον εἰς χεῖρας τοῦ αἰτοῦντος ἔγγραφα δυνάμενα 

νὰ ἔχωσιν ἐπιρροὴν ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως, ἅτινα ἀμέσως ἢ ἐμμέσως εἶχεν ἁποκρύ- 

ψη ὁ ἀντίδικος: 9ον ἂν ἐξεδόθη ἀπόφασις κατὰ τῆς κυθερνήσεως, κατὰ κὠμοπό- 

λεως ἡ χωρίου ἐναντίον δημοσίων ἢ ἀφιερωμένων καταστημάτων, ἢ ἐναντίον 

ὀρφανῶν χωρὶς νὰ παρασταθῶσι πρὸς ὑπεράσπισιν τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν οἱ 

ὑπὸ τοῦ νόμου ἁπαιτούμενοι πληρεξούσιοι. (ΤΤαρ. 11ο}. Δικ. ἄρθρ. 2ο2). 

"Αρθρ. 194ον. -- ᾿ΕἘπίσης ἐπιτρέπεται αἴτησις ἀναψηλιαφρήσεως ἐν περιπτώσεσι 

καθ᾽ ἣν ὑπάρχει ἀκυρότης κατὰ τὸν νόμον": αἱ δὲ περιπτώσεις αὗται εἰσί: Ιον ἂν 

τὸ ἐκδὸν τὴν ἀπόφασιν δικαστήριον ἢ τὸ ἐφετεῖον δὲν ἧτο συντεθειμένον καὶ 

συγκεκροτημένον νομίμως: 2ον ἂν ὑπερέθη τὰ ἑαυτοῦ καθήκοντα δικάσαν ἀναρ- 

μοδίως ἡ τελεσιδίκως ἑκτὸς τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου τεθειμένων πρὸς τοιαύτην ἐκδί- 

κασιν ὁρίων, ἣ θεωρῆσαν ἄκυρόν τι κατὰ νόμον μὴ ἄκυρον, ἡ μὴ παραδεξάµε- 

νόν τι παραδεκτέον κατὰ τὸν νόμον’ 3ον ἂν περὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διαδικαστι- 

κῶν διατυπώσεων καὶ τὴν ἕνεκα τούτου σύνταξιν καὶ ἐπίδοσιν τῶν δυκογράφρων, 

δὲν ἐτηρήθησαν οἱ ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος ἐπιθαλλόμενοι κανόνες καὶ ὅροι, εἴτε 

κατὰ τὴν διαδικασίαν εἴτε πρὸ ταύτης, ἑκτὸς ἂν κατὰ τὴν τελευταίαν περίπτωσιν 

ἀπώλεσαν οἱ διάδικοι τὸ δικαίωµα τοῦ νὰ προτείνωσι τὴν γενομένην παρατυ- 

πίαν’ 40ν ἂν παρελ.είφθη τὸ αἰτιολ.ογικὸν τῆς ἀποφάσεως: σον ἂν ἡ ἀπόφασις 

ἀντίκηται προφανῶς εἰς τὸ γράμμα τοῦ νόμου. (αρ. 11ο).. Δες. ἄρθρ. 202). 

΄ 
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ἀδικούμενος ἐκ δόλου ἴι κακοθουλίας τοῦ ἀντιδίκου αὐτοῦ, 

οὐχὶ δὲ καὶ ὅταν ἐξ ἰδίας ῥαθυμίας ἣν καὶ ἁπλῖις ἐλλείψεως 

περὶ τὶν αὐστηρὰν φύλαξιν τούτων τῶν σπουδαίων ἐνδεί- 
9ο 

ξεων τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθν ὑπερασπῖσαι 

αὐτὰ ἐγκαίρως: διότι ἂν ἄλλως εἶχε τὸ πρᾶγμα ἤθελεν εἷ- 

σθαι ἀνεῳγμένον εὐρὺ στάδιον τῇ στοεὐοδικία καὶ τῇ φυ- 
| 4 ν ν ῃ ἤ 

Τὰ ἄρθρα ταῦτα εἰ καὶ κατπργΊιθΊιόαν ὁπτῶς διὰ τοῦ τελευταίου 

ἄοθρου τῆς πολιτικῆς δικονομίας, ἀντικατασταθέντα διὰ τοῦ ἑπο- 

μένου (00ου ἄρθρου τῆς αὐτῆς δικονοµίας, διατεὶοῦσιν ἐν ἰσχύϊ 

ἐν τοῖς ᾿Εκκλιισιαστικοῖς Δικαθτηρίοις, παρ᾽ οἷς ἐφαρμόζεται ἡν 

ἑμπορικὴ δικονομία. 

Πολ. Δικ. ᾿Αρθρ. 2032. 

"Αρθο. 202ον. -- Οἱ λόγοι τῆς ἀναψηλαφήσεώς εἰσιν οἱ ἀκόλουθοι: Ιον 

ἐὰν ἐπεδικάσθη τι μὴ ζητηθέν' 2ον ἐὰν ἐπεδικάσθη πλέον τοῦ ζητηθέντος: 3ον 

ἐὰν ἐν τῷ διατακτικῷ παρεσιωπήθη τις τῶν γενομένων αἰτήσεων' 4ον ἐὰν ἐκ- 

δοθείσης ὑπό τινος πρωτοδικείου ἢ ἐφετείου ἀποφάσεως περὶ δίκης ὑφισταμένης 

μεταξὺ τῶν διαδίκων, ἐξεδόθη ἐπὶ τῆς αὐτῆς δίκης ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ δικαστηρίου 
. 4 

ἑτέρα ἁπόφασις ἀντιράσκουσα πρὸς τὴν πρώτην, χωρὶς νὰ ἐπῆλϑε μεταθολή 

τις εἰς τὰ πρόσωπα. καὶ τὴν ἰδιότητα τῶν διαδίκων, ἢ ἐπὶ τέλους χωρὶς νὰ 

προέκυψε. γεγονός τι δυνάμενον νὰ δικαιολογήσῃ νομίμως τὴν ἔκδοσιν νέας 

καὶ ἀντιρασκούσης ἀποφάσεως: ὅον ἐὰν ὑπάρχωσιν ἐν τῇ αὐτῇ ἀποφάσει ἀντι- 

φατικαὶ διατάξεις: θον ἐὰν συνέθη κατὰ τὴν διαδικασίαν δόλος τις ἐκ μέρους 

τοῦ κατ᾽ ἀναψηλάφησιν ἐναγομένου, ἐπηρεάσας τὴν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου! 

Τον ἐὰν μετὰ τὴν ἀπόφασιν ὡμολογήθη, ἣ ἀπεδείχθη ἡ πλαστότης ἐγγράφων 

τινῶν, ἐφ᾽ ὧν ἑστηρίχθη ἡ ἀπόφασις: δον ἐὰν προσαχθῶσιν εἰς τὸ δικαστήριον 

μετὰ τὴν ἀπόφασιν ἔγγραφά τινα κρίσιμα ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου ἀρνούμενα ἢ κα- 

τακρστοίμενα: ο9ον ἐὰν τὸ δικαστήριον παρεθίασε δικονονομικόν τινα τύπον, 

ὃς δέον νὰ τηρῆται κατὰ τὴν ἀπόφασιν, ἢ πρὸ αὐτῆς καὶ οὗ ἡ μὴ τήρησις συνε- 

πάγεται τὴν ἀκυρότητα τῆς ἀποφάσεως καὶ ἐὰν ἡ περὶ τούτου ἔνστασις δὲν ἑκα- 

λύφθη ἐγκαίρως διὰ τῆς σιωπῆς τοῦ καταδικασθέντος, καὶ Ιοον ἐὰν ἐξεδόθη 

ἀπόφασις ἑναντίον τοῦ Κράτους, ἡ τῶν κατοίκων πόλεώς τινος καὶ χωρίου, ὃτ- 

μοσίων καὶ ἀφιερωμένων καθιδρυμάτων, ἣ ἀνηλίκων, χωρὶς νὰ ἀντεπροσωπεύ- 

θησαν οὗτοι διὰ τῶν νομίμων ἀντιπροσώπων καὶ κηδεμόνων ἣ ἐφόρων. (Πορ. 

Γαλ. Δικ. ἄρθρ: 48ο). 
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γοδικίᾳ καὶ οὐδεμία πώποτε ἀπόφασις ἤθελεν ἐκτελεῖσθαι. 

Μ. Σ. 8 (1866). 

Τὸ Συιιθγύλιον δικάταν πεοὶ πράγματος μὶν ἐμπεριλη- 
ν ν ν 

0 

φθέντος ἐν τῇ αἰτήσει παρεθίασε τὸν νόμον ( Ἐμπ. Δι. ἄρ- 

θρου 122) καὶ ἡ ἀπόφασις αὐτοῦ ὑπόκειται εἰς ἀναψηλιά- 

φησιν. ΜΣ, δν ποιο 

Ὁ ἐν τῇ, ἀναψηλαφήσει λόγος περὶ ὀρθῆς ἣν μὴ ἐκτιμή- 

σεως τῶν προσαχθεισῶν ἀποδείξεων, οὐδόλως ἐστὶν ἐκ τῶν 

ὑπὸ τοῦ νόµου πρὸς ἀναψπλάῤησιν ὁριζομένων. 

Μ. Σ. 30 (1815). 
Ὀρθός ἐστιν ὁ ἰσχυρισιιὸς τοῦ ἀναψηλαφῶντος καὶ ἄκυ- 

ρος ἡ ἀναύπλαφωμένιι ἀπόφασις ἡ κπρύξασα τὸ δικαστή- 

ριον τοῦτο ἁρμόδιον ἵνα ἐπιλπφθῆ δίκης ἀφορόσης διεκ- 

δίκπσιν κληρονομίας ἐξ ἀδιαθέτου, παρὰ ῥητὴν διάταξιν 

τοῦ νόμου ἐπιτρέπουσαν αὐτῷ ἐξαιρετικῶς ἵνα δικάζη ἐπὶ 

διαθηκῶν καὶ προικοσυμφώνων, ἐνῷ τοῦτο μὴν περιορισθὲν 

ἵνα κπρύξη ἄκυρον τὴν προσθαλλομένην διαθήκην ἀλλὰ 

προχωοῖισαν καὶ εἰς τὴν ἐπιδίκασιν τῶν κτημάτων τῖις δια- 

θέτιδος ὑπερέθη τὰ ἑαυτοῦ καθήκοντα. Μ. Σ. 5 (1877). 

Ιζατὰ τὶιν ἐν τῇ Ἱ. Συνόδῳ ἰσχύουσαν δικονομίαν μόνον 

ὅταν ἐν τῇ ἀποφάσει ὑπάρχωσι δ'ατάξεις ἀντιφατικαί, μὴν 

δυνάμεναι νὰ ἐκτελεσθῶσιν, ἐπιτρέπεται ἡ ἀναύπλάφησις, 

οὐχὶ δὲ καὶ ὅταν τὸ διατακτικὸν τῆς ἀποφάσεως ταύτης 

ἀντιφάσκη, πρὸς τὸ αἰτιολογικόν. Ἱ,Σ. 33 188}} 

Τὸ Συμθούλ᾽ον διασκεψάμενον ὅτι ἐναντίον τοῦ περὶ δι- 

κιγορικῖις ἀμοιόθῖις νόμου τῖις Κιθερνήσεως ἐπεψήφισε 

τοῖς αἰτοῦσι γρ. 9500, κατὰ δὲ τὸ ἐθάφιον ὅον τοῦ ἄοθρου 

[34 τῆς δικονομίας ἐπιτρέπεται ἡ ἀναψπιλάφησις ἐν περι- 

πτώσει καθ” ἣν ἡ ἀπόφασις ἀντίκειται προφανῶς εἰς τὸ 

γράμμα τοῦ νόμου, παρεδέξατο κατὰ πλειοὐπιφίαν τὶιν ἆνα- 

| 
Ϊ 
| 

| 
| 
| 
Ι 
ἡ 
: | 
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ὑπλάφτισιν καὶ ἐνέκρινεν ὅπως τοῦτο καὶ μόνον τὸ κεφά-. 

λαιον συζητηθῇ. ἐν προσεχεῖ συνεδριάσει, τῖις μειοψηφίας 

γνωμοδοτούσης, ὅτι γενοµέντις δεκτῖις τῖις ἀναψλαφήσεως 

τοῦ περὶ δικγγορικῖις ἀμοιθῖις κονδυλίου, ἀκυροῦται συνῳ- 

δὰ πρὸς τὸ 198 ἄρθρον τῆς ἐν χρήσει δικονομίας ἡ, προς- 

θλπθεῖσα ἀπόφασις, ἐπανερχομένων οὕτω τῶν διαδίκων εἰς 

τὴν πρὸ αὐτῖις θέσιν καὶ δικαιουμένων ἑπομένως ἵνα συζη- 

τίσωσιν ἐξ ὑπαρχῖις τὴν ὑπόθεσιν. 

Πο. Μ. Σ. 30 Αὐγούστου 1886. 

Ἡ προσθαλλομένι ἀπόφασις οὐδένα ποιουμένη λόγον 

περὶ οὐσιώδους προτάσεως τῆς νῦν ἀναψπλαφώσῃς, ὑπό- 

κειται κατὰ τὸν νόμον εἰς ἀναψνιλάφησιν. 

Πρ. Μ. Σ. 30 Αὐγούστου 1887. 

Ἐγκοίνεται κοινῇ ἡ ἀποδοχὶν τῖις προκειμένης ἀναψπλα- 

φήσεως συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 1995 8 τῖις Ἔμπορ. Δικονο- 

μίας, καθ᾽ ὃ ἂν μετὰ τὶιν ἀπόφασιν περνυϊιλθον εἰς χεῖρας τοῦ 

αἰτοῦντος ἔγγραφα δυνάμενα νὰ ἔχωσι ἐπιρροῖν ἐπὶ τῖις 

ἀποφάσεως, ἅτινα ἀμέσως ἵν ἐμμέσως εἶχεν ἀποκρύψει ὁ 

ἀντίδικος, δύναται καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦτον νὰ ζητιθῇ ἡ 

ἀναψπιλάφησις. Πρ. Ἱ. Σ. 19 Ἰουνίου 1881. 

᾿Απορριπτέος ἐστὶν ὁ ὑπὸ τῖις ἀναύπλαφώσπς διατυπω- 

θεὶς λόγος ἀναύπιλαφήσεως ὅτι, κατὰ τὶιν πρώτην συζήτη- 

σιν τῖις ἐφέσεως, ἐν τῇ συζητήσει παρῖισαν μέλη, τοῦ δικα- 

στηρίου, ἅτινα δὲν ἔλαθον μέρος εἰς τὶν διάσκεψιν, οὐ μό- 

νον διότι δὲν προθλέπεται ῥητῶς ὑπὸ τοῦ νόμου, ἀλλὰ διότι 

ἀντιπίπτει εἰς τὴν μέχρι τοῦδε νομολογίαν τῆς τε Ἱ. Συνό- 

ὅου καὶ τοῦ Δ. Κ. Μ. Συμόουλίου. Ἱ. Σ. 155 (1894). 

Τῆς ἀπορρίήεως τῖις περὶ ἀκυρότητος τοῦ πληοεζουσίου 
- 

ἐγγράφου ἐνστάσεως μὴ φαινομένης ἠτιολογημένιις ἐν τῇ ͵
 

ε 

ἀναὐπδαφωμένπ κατ’ ἔφεσιν ἀποφάσει, παραδεκτέα ἐστὶν ἡ 



-“ 
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αἴτιισις ἀναύπλαφσεως, συνῳδὰ τῷ ἐδ. δ’ τοῦ 19! ἄρθρ. 

τῆς ἐν χοήσει ᾿Εμπορ. Δικονομίας. Ἱ. Σ. 155 (1894). 

Β δ. 

Κατὰ τὸ ἄρθρον 135 τῖις ἐμπορ. δικονομίας, ἥτις ἐξακο- 

|. Ἐμπ. Δικ. "Αοθρ. 195--191. 

"Δοθρ. 195ον.-- Ἡ πρὸς ἀναψηλάφησιν προθεσµία εἶναι ἡ αὑτὴ οἵαν ὁρίζου- 

σι τὰ ἄρθρα 1οο καὶ 1ΟΙ διὰ τὴν ἔφεσιν ἀναλόγως τῆς ἀποστάσεως, ἐπομένως ἡ 

περὶ αὐτῆς αἴτησις πρέπει νὰ ὑποθληθῇ ἐντὸς τῆς ἐν τοῖς ἄρθροις τούτοις τα- 

χθείσης προθεσμίας. (Παρ. Πολ. Δικ. ἄρθρ. 203). 

"Δοθρ. 126ον. --- Εκτὸς τῶν ἐν τοῖς ἑπομένοις ἄρθροις διαλαμθανομένων 
- 

περιπτώσεων, ἡ προθεσμία τῆς πρὸς ἀναψηλάφησιν αἰτήσεως ὑπολογίζεται ἀπὸ 

τῆς ἐπιδόσεως τῶν κατ᾽ ἀντιμωλίαν ἀποράσεων πρὸς τοὺς διαδίκους αὐτοὺς ἢ 

εἰς τὴν κατοικίαν αὐτῶν, ἀπὸ τῆς λήξεως δὲ τῆς προθεσμίας τῆς πρὸς ἀνακοπὴν 

τῶν κατ’ ἐρήμην ἐκδοθεισῶν. (Παράθ. 11ολ. Δις, ἄρθρ. 204). 

"Αρθρ. 13Ἴον. -- Ὡς πρὸς τὰ ὀρφανά, ὧν δὲν παρεστάθη κατὰ τὴν δίκην ὁ 
, . ὑπὸ τοῦ νόμου. ἁπαιτο ύμενος ἐπίτροπος ἣ πληρεξούσιος, ἡ ῥηθεῖσα προθεσμία. 

. 

λογίζεται ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως, γινομένης εἰς αὐτὰ προσωπικῶς, 

ἣ εἰς τὴν κατοικίαν των μετὰ τὴν ἑνηλικιότητά των. (Παράθ. Πολ. Δις. ἄρ. 295). 

"λρθο. 138ον. -- Αν λόγος ἀναψηλαφήσεως εἶναι πλαστότης τῶν προσα- 

χθέντων ἐγγράφων, ἣ δόλος τοῦ ἀντιδίκου, ἢ ἀνεύρεσις ἐγγράφων κεκρυμμέ- 

νων καὶ μὴ προσαχθέντων κατὰ τὴν διαδικασίαν, ἡ πρὸς ἀναψηλάφησιν προ- 

θεσμία ὑπολογίζεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας, καθ᾽ ἣν ἀπεδείχθη ἡ πλαστότης τῶν ἐγ- 

γράφων, ἢἣ ὁ δόλος τοῦ ἀντιδίκου, ἣ καθ ἣν περιῆλθον εἰς χεῖρας τοῦ αἰτοῦν- 

τος τὴν ἀναψηλάφησιν τὰ κεκρυμμένα ἔγγραφα. Ἡ ἡμέρα αὕτη δέον ν᾽ ἀπο- 

δειχθῇ δι ἐγγράφων ἀξιοπίστων. (Παράθ. 11ολ.. Δικ. ἄρθρ. 296). 

᾿Αρθρ. 129ον. --"Αν πρόκηται νὰ ζητηθῇ ἀναψγηλάφησις ἕνεκα διαφωνίας 

δύο ἀποφώσεων πρὸς ἀλλήλας, ἡ προθεσµία ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς µε- 

ταγενεστέρας ἀποφάσεως, 

᾿Αρθρ. 190ον. ---Ἔν περιπτώσει ἀποθιώσεως τοῦ ἡττημένου διαδίκου, ἡ πρὸς 

ἀνσαγηλ.άρησιν προθεσµία διακόπτεται μέχρι τῆς πρὸς τοὺς κληρονόμους ἐπιδό- 

σεως τῆς ἀποφάσεως, καθ ἃ εἴρηται ἐν τῷ 103 ἄρθρῳ περὶ ἐφέσεως. (Παρ. Πολ. : 

Δικ. ἄρθρ. 297). 
΄ 
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λουθεῖ οὗσα ἐν χρήσει τοῦ παρόντος δικαστηρίου, ἀντι- 

στοιχοῦν δὲ πρὸς τὸ 100 ἄρθρον τῖις αὐτῖις δικονομίας, ἡ 

πρὸς ἀναύπλάφπσιν προθεσμία ὁρίζεται τετράµπινος. 

Μ. Σ. 38 (1881). 

Τῆς πρὸς ἀναψηλάφησιν προθεσμίας ὁριζομένης ὑπὸ τοῦ 

νόμου εἰς 130 ἡμέρας, ἀπὸ τῖις ἡμέρας τῖις κοινοποιήσεως 

τῖις κατ᾽ ἔφεσιν ἀποφάσεως ( Ἔμπορ. Δικονομ. ἄρθρον 135), 

τῖις δὲ σχετικῖις ἀποφάσεως κοινοποιπθείστις τῷ ἀντιδίκῳ 

τῇ. 19 Μαΐου ἐ. ἔ., ἐκπρόθεσμός ἐστιν ἡ ὑποθλνθεῖσα αἴ- 

τιισις ἀναψιλαφήσεως, ἡ τῇ 10 Σ)θρίου ἰ. ἔ. πρωτοκολ- 

ληιθεῖσα. Ἱ. Σ. 140 (1893). 

Ἡ ἐκκαλουμένπι ἀπόφασις τυγχάνει οὐχ ἧττον ἀκυρωτέα 

διότι, παρὰ τὰς ῥητὰς διατάξεις τοῦ νόμου τὸ πρωτόδικον 

δικαστήριον παρεδέξατο τὴν ἐν λόγῳ ἀναψηλάϑφησιν ἐκ- 

πρόθεσµον οὖσαν, διότι κατὰ τῖιν ἰδίαν ὁμολογίαν τοῦ τότε 

ἀναψπδλαφῶντος νῦν ὃ’ ἐφεσιθλήτου, ἀναγράφοντος ἐν τῇ 

ἀναψπλαφήσει αὐτοῦ τῖις 39 Αὐγούστου 1891 ὅτι ἡ καθ” ἧς 

ἡ ἀναψηλάφησις ἀπόφασις ἐκοινοποιήθπι αὐτῷ τῇ 30 Α- 

πριλίου ἰ, ἔ., ἤτοι μετὰ 9 ἡμέρας ἀπὸ τῖις ἐκπνεύσεως τῖις 

νομίμου προθεσμίας, καὶ ἐπιδοθεῖσαν κατ᾽ ἀποφάσεως μὴν 

ὁριστικῖις καὶ ἐπιδεκτικῖις ἐφέσεως (Ἔμπ. Δικ. ἀρ. 1323 καὶ 

]9υ). τὰς ἐνστάσεις δὲ ταύτας καὶ ἐν ἡ πεοιπτώσειν δὲν ἤθε- 
} η 

“Αρθρ. Ίδίον. --- Μετὰ τὴν λῆξιν τῆς πρὸς ἀναψηλάφησιν προθεσμίας, ὁ 

καταδικασθεὶς δὲν δύναται νὰ ὑποθάλη αἴτησιν. Δύναται ὅμως ὁ κατὰ τὴν ἄναψη- 

λάφησιν ἑναγόμενος, ὑπὲρ οὗ ἡ ἀπόφασις περιέχει διατάξεις. εὐνοϊκάς, καίπερ 

μὴ ὑποθαλὼν ἐγκαίρως αἴτησιν ἀναψηλαφήσεως τῶν ἐν τῇ ἀποφάσει κατ αὐτοῦ 

διατεταγμένων, νὰ ζητήσῃ μέχρι τῆς ἀποπερατώσεως τῆς ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ ἀν- 

τιδίκου γινομένης διαδικασίας, τὴν ἀναψηλάρησιν τῶν ἐναντίον αὐτοῦ διατά- 

ἔεων, (Παρ. 10}. Δικ. ἄρθρ. 208). 

η 
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λον προταθῇ ὑπὸ τοῦ καθ’ οὗ ἡ ἀναψπιλάφηισις, τὸ δικα- 

στήριον ὤφειλεν ἵνα λάθῃ ὑπ’ ὄψιν καὶ αὐτεπαγγέλτως συ- 

νωδὰ τῷ ὅτῳ ἄεθρῳ τοῦ παραρτήματος τῖις αὐτῖις δικονο- 

μίας, ὡς οὔσας δημοσίας τάξεως. Μ. Σ. 999 (1896). 

οο Ἔ 

Ἡ ἔνστασις τοῦ ἀπαραδέκτου τῖις αἰτήσεως τῖις ἀνα- 

ὑπλαφήσεως διὰ τὴν μὶν καταθολὶνν τοῦ ἐν τῇ δικονομίᾳ 

ὁριζομένου ποσοῦ ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου καλύπτεται μὴν προ- 

ταθεῖσα ἐγκαίρως. Μι 51639} 

Κατὰ τὶιν ἔννοιαν τοῦ 1389 ἄρθρου τῖις ἐγχωρίου δικονο- 

μίας ἐκ τῶν προκαταθληθεισῶν ὑπὸ τοῦ ἀναψηλαφῶντος 

15 ὀθωμ. λιρῶν, ἀπορριπτομένιις τῖις ἀναψηλαφήσεως, αἱ 

μὲν 10 ἀνήκουσιν εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ ος αἱ δὲ 

ο εἰς τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ. Μ 2 (1877). 

Ὁ ὑποθάδλων αἴτησιν ἀναψνιλαἠγσεως [πθπο νὰ κατα- 

βάλῃ, τὸ νόμιιον παράόολον μέχρι τῖις ἡμέρας τῖις συζη- 

τήσεως τῖις ἀναψηδλαφήσεως. Μ. Σ, 65 (15660). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ ἔνστασις ἀπαραδέκτου τῆς ἀναύπι- 

-------- 

|. Ἔμπ. Δικ. ᾿Αρθρ. 139 καὶ 191. 

᾿Αρθρ. 196ον. 'Ο ὑποθάλλων αἴτησιν περὶ ἀναψηλαρήσεως, ἐκτὸς ἂν πρό- 

κηται περὶ δίκης ἀφρορώσης εἰς τὴν κυθέρνησιν, ὀφείλει νὰ προκαταδάλη εἰς τὸ 

ταμεῖον τοῦ δικαστηρίου δέκα μὲν ὀθωμ. λίρας ὡς πρόστιμον, πέντε δὲ λίρας 

δι ἀποζημίωσιν τοῦ ἀντιδίκου, μὴ παραθλαπτομένου διὰ τοῦτο τοῦ δικαιώματος 

τοῦ νὰ ζητήσῃ κατόπιν μείζονα ἀποζημίωσιν' ἄλλως ἡ αἴτησις ἀπορρίπτεται' 

ἀλλ᾽ ἂν ἡ ἀπόφασις ἐξεδόθη ἐρήμην, προκαταθάλλι.εται τὸ ἥμισυ τῶν δοθέντων 

ποσῶν. (Παρ. Π. Δ. ᾿Αρθρ. 21ο). 

"Αοθο. 19Τον. "Αν τὸ δικαστήριον ἀπορρίψη τὴν περὶ ἀναψηλαφήσεως αἴτησιν 

καταδικόζει τὸν ὑποθαλόντα ταύτην εἰς τὸ ἀνωτέρω πρόστιμον, εἰς τὴν πρὸς 

τὸν ὀντίδικον πληρωμὴν τοῦ λόγῳ ἀποζημιώσεως παρακατατεθέντος ἐπίσης πο- 

σοῦ, καὶ ἐν ἀνάγκῃ εἰς ἔτι πλείονα ἀποζημίωσιν. (Παρ. ΠΙ. Δ. "Αρθρ. 213). 
΄ 
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” 

λαφήσεως διὰ τὸν λόγον τῆς μὴν ἐγκαίρου δῆθεν καταθο- 

λῖις τοῦ παραθόλου, διότι τὸ ἄρθρον 199 δὲν διατάσσει 

τὴν προκαταθολὴν τοῦ παραθόλου ἐπὶ ποινῇ, ἀκυρότητος 

ἑντὸς τῖις προθεσμίας, ἀλλ.᾽ ὅτι ὁ ὑποθάλλων αἴτησιν ἀνα. 

ψνλαφήσεως ὀφείλει ἵνα ποοκαιαθάλῃ. τὸ παράθολον, ὅπερ 

δικαιοῦται ἵνα πράξῃ μέχρι τῖις ἡμέρας τῖις συζητήσεως, 

καθ’ ἃ ἐξάγεται καὶ ἐκ τῖις ἑρμηνείας τῶν ἄρθρων 1935 καὶ 

192 συνδυαζομένων, ὅτι ἡ ἀναψπλάφησις ἀπορρίπτεται 

ιόνον ὅταν εἰσαχθῆ, ἐκποοθέσμως, ἣ δὲ ὑποσιμείωσις τοῦ ἳ σάς μῶς, μ ς 
ΛΑ 2 ΄ 3 . «- Ρ 

ἄρθρου 197 δὲν ἐφαρμόζεται ἐπὶ τοῦ προκειμένου. 

Πρ. Μ. Σ. 4 Ἰουνίου 1886. 

Τὸ Συμθούλιον διασκεψάμενον παρεδέξατο τὸν ἰσχυρι- 

σμὸν τοῦ καθ’ οὗ ἡ ἀναψηλάφησις, καθόσον ἡ ἀντίδικος 

Μονή, ὡς μὴν προσθάλλουσα δύο ἀντιφατικὰς ἀποφάσεις, 

ἀλλὰ δύο ἀποφάσεις, ὅλως διαφόρους ποὸς ἀλλήλας, τὴν 

μὲν ἐρήμην αὐτῖις ἐκδοθεῖσαν τὴν δὲ κατ᾽ ἀντιμωλίαν 

τῶν διαδίκων, ὤφειλεν ἵνα προκαταθάλῃ,. δύο παράθολα, 
ων . . ας . ο “2 . . Νὶ ς ν 
διὰ μὲν τὴν ἐρήμην τὸ ἥμισυ ποσόν, διὰ δὲ τὴν ὁριστικὶν 

15 λίρας καὶ ἀπεφήνατο ὅπως ἀπορριπτομένης τῖις ἀναψη- 

λαφήσεως τῖις Μονῆς κατὰ τῖις ἐρήμην ἀποφάσεως, ἐπι- 

τραπῇ αὐτῇ ἵνα συζητήσῃ τὶν ἀναψπλάφπσιν τῖις ὁριστι- 

κῖς ἀποφάσεως. Προ. Μ. Σ. 11 Ἰουνίου 1880. 

Ἡ Ἱ. Σύνοδος διασκεψαμένν, ἐνέκρινεν ἵνα συνῳδὰ τῷ 
ν - / - ε 

199 ἄρθρῳ τῖις Ἐμπορ. Δικονομίας διαταχθῇ. ἡ ἀναψπλα- 

φῶσα ὅπως καταθάλῃ, καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ νόμου ὁριζομένας 

10 λίρας ὡς πρόστιμον, εἰ καὶ ἡ Α. Θ. Π. διέταξε τὴν ἐπι- 

ψήφισιν τῖις αἰτήσεως ἀναὐπλαφήσεως ὅσον ἀφορᾷ τὸ πο- 

-σὸν τοῦτο ἐπὶ πιστώσει. Πρ. Ἱ. Σ. 35 Ἰουνίου 189 4, 
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η 

Κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἄρθρου 198 τῖις ὀθωμανικῖις ἐμπο- 

οικῖς δικονομίας, ἐὰν γένηται δεκτὶν ἡ περὶ ἀναψηλαφή- 

σεως αἴτησις ἀκυροῦται ἡ προσθληθεῖσα ἀπόφασις καὶ ἐπα- 

νέοχονται οἱ διάδικοι εἰς ἣν πρὸ ταύτης ἴισαν θέσιν. 

Μ. Σ. 14 (1815). 
Γενομένης δεκτῖις τῆς ἀναὐπλαφήσεως ἀκυροῦται καθ’ 

ὁλοκδποίαν ἡ δι᾽ αὐτῖς προσθαλλομένη ἀπόφασις, ἐν 

τοιαύτῃ. δὲ περιπτώσει ἕκαστος τῶν διαδίκων δύναται ἵνα 

προτείνῃ κατὰ τὶιν ἐκ νέου συζήτησιν τῖις ὑποθέσεως ὅσας 

ἂν ἔχη ἐνστάσεις, οἵα ἐστὶν ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἡ. ὑπὸ 

τοῦ πληρεξουσίου τοῦ Σιναϊτικοῦ Μετοχίου προταθεῖσα ἔν- 

στασις τῖις παθητικῆς νομιμοποιίσεως, δυναμένη ἄλλως 

1. Ἔμπ. Δικονομ. "Αρθρ. 195, 190, 198, 199. 

"Δοθρ. 190ον. Ἡ ἀναψηλάφησις δὲν ἀναστέλλει τὴν ἐκτέλεσιν τῆς προσθαλ.- 

λομένης ἀποφάσεως. Τὸ δικαστήριον δὲν δύναται νὰ ἐπιτρέψη τὴν ἀναθολὴν 

τῆς ἐκτελέσεως καὶ ἂν ἀκόμη αἰτηθῇ τοῦτο. (Παρ. 1]ολ. Δικ. ἄρθρ. 211). 

"Αρθρ. 1986. Ἐν τῇ διαδικασίᾳ, τῇ γενησομένη, συνεπείᾳ τῆς περὶ ἀναψηλα- 

φήσεως αἰτήσεως, δὲν συζητοῦνται ἄλλοι λόγοι παρὰ οἱ ἐν τοῖς ἄρθροις 123 καὶ 

124 μνημονευόμενοι. (11. Δ. ἄρθρ. 212). 

᾿Αοθρ. 183ἑον. ᾿Απ' ἐναντίας ἂν γενῇ δεκτὴ ἡ περὶ ἀναψηλαρήσεως αἴτησις 

ἀκυροῖται μὲν ἡ προσθληθεῖσα ἀπόφασις, καὶ ἐπανέρχονται οἱ διάδικοι εἰς ἥν 

πρὸ ταύτης ἦσαν θέσιν, ἀποδίδονται δὲ εἰς τὸν προκαταθαλόντα τὰ εἰς τὸ τα- 

μεῖον τοῦ δικαστηρίου κατατεθειμένα ποσά, ἐπιστρέφονται δὲ καὶ ὅσα εἰσεπρά- 

χθησαν παρὰ τοῦ καταδικασθέντος δυνάμει τῆς ῥηθείσης ἀποφάσεως. (Παρ. Πολ. 

Δικ. Αρθρ. 214). 

ἼΑρθρ. 139ον. "Αν ἡ παραδεκτὴ γενομένη ἀναψηλάφησις προῆλθεν ἐκ δὺο 

ἀντυρατικῶν ἀποφάσεων, ἐκτελοῦνται καθ᾽ ὁλοκληρίαν αἱ διατάξεις τῆς προη- 

γουμένως ἐκδοθείσης ἀποράσεως. ᾿Αν δὲ στηρίζηται ἐπ᾿ ἄλλων λόγων, τὸ αὐτὸ 

πύ).ιν. δικαστήριον ἐξετάζει ἐκ νέου τὰ ἐπίδικα ἀντικείμενα καὶ ἀποφασίζει ἐπ᾽ 

αὐτῶν τελ.εσιδίκως, (11σρ. 11ο}. Δικ, Αρθρ. 219). 
΄ 

Οι... 

Φε κ πι Αα... 

τ" Ὅμως «ΑΦ 28 ρω -κψω- 
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ἵνα ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν ἐξ ἐπαγγέλματος παρὰ τοῦ δικαστηρίου 

ὡς οὖσα δημοσίας τάξεως, ἤτοι τῖις μὴν ὑπάρξεως παρ᾽ αὖ- 

τῷ εἰδικῖις πληρεξουσιότητος ὅπως ἀντιπροσωπεύσῃ ἐνώ- 

πιον τοῦ δικαστηρίου τὴν Μονὴν Σινᾶ, κατ᾽ ἐντολὴν τῖις 

ὁποίας ἐποίησεν ὁ ἐνάγων ἃς ἀπαιτεῖ δαπάνας. 

Ἱ. Σ.' 283 (1815). 

Ἡ περὶ ἀναψηλαφήσεως αἴτησις οὐδόλως ἀναστέλλει τὴν 

ἐκτέλεσιν τῖις δι’ αὐτῆς προσθαλλομένης ἀποφάσεως. 

Πρ. Μ. Σ. 33 Ἰανουαρίου 1880. 

Οὐδεὶς νόμος διαγορεύει ὅτι ἡ εἰς τὸ αὐτὸ δικαστήριον 

ὑποθαλλομένη ἀναψπλάφπσις, αἴρει τὴν νομίμως ἐπιδ'δοµέ- 

νιν ἔφεσιν γατὰ τῖις ἀναψπλαφωμένηις ἀποφάσεως. 

| Πρ. Ἱ. Σ. 5 Ἰουνίου 1899. 

Ἡ ἀναψπλαφῶσα δικαιοῦται ἵνα ζπτῇ τὴν μεταρρύθμισιν 

καὶ τροποποίησιν τῖις προσθαλλομένης ἀποφάσεως, ἐν ᾧ 

μέρει θεωρεῖ ἑαυτὶιν ἀδικουμένην, ἡ, δὲ τοιαύτη, αἴτησις 

ἀναφερομένη εἰς μέρος μόνον τοῦ διασκεπτικοῦ ἀναφέρεται 

ἅμα εἰς τὶν τροποποίησιν καὶ τοῦ ἀντιστοίχου μέρους τοῦ 

διατακτικοῦ, τοῦ ἑδραζομένου ἐπὶ τοῦ προσθαλλοχμιένου μέ- 

ρους τῖις ἀναὐπλαφωμένης ἀτοφάσεως. 

Ἱ. Σ. 190 (1895). 
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ΑΠΟ ΔΕΙΣ 

-------ς------ 

ΓΙΕΡΙΛΕΙΗΙΞ 

- «να 

1. Ἐν γένει περὶ ἀποδείξεως. 

9. “Ὁμολογία. 

9. Μάρτυρες. 
Πεοιπτώσεις καθ’ ἃς ἐπιτρέπεται ἡ κιαρτυρικὴ ἀπόδειδις. 

Ἠόροτυοες ἀνεπιτήδειοι πρὸς κιαοτυρίαν. 

Μάοτυοες ἐξαιοετέοι. 

Κλήτευσις μαοτύοων. 

᾿Εξέτασις μαοτύοων. 

᾿Εκτίμησις μαοτυοιῶν. 

4. "Ὄρχος. 
Γεγονότα δυνάμενα ν᾽ ἀποδειχθῶσι δι’ ὄρκου. 

"θοκος κληοικῶν. 

"θοκος δικαστικός. 

θρκος ἐκτιμήτικός. 

᾿Αποτελέσματα δόσεως ἢ μὴ τοῦ ὅοιου. 

᾿Εγκύκλιος πεοὶ ὅρκου. 

ο, ὦ ο ο Χ α «0 “Ὁ οφ 

ὍΝ 

αι. Ὁ ον 

ὅ. Έγγραφα. οσο. 

8 1 

Παρελθούσης ἀπράκτου τῖς προθεσμίας τῖις ταχθείσιις 

2 
πρὸς προσαγωγὴν ἀποδείξεώς τινος, τὸ ἀποδεικτέον θέμα 

1. ἸΑντικείμενον ἀποδείξεως δύνανται νὰ γίνωσι μόνον πραγ- 

ματικὰ περιστατικά, ὀπουδαίαν ἐπιρροῖιν ἀδκοῦντα εἰς τὴν ἔκόασιν 

τῆς δίκης καὶ ἀμφισθδητούμενα: ὅθεν περὶ νομικῶν κανόνων, περὶ 

πασιδήλων καὶ περὶ γνωστῶν τῷ δικαστηρίῳ ἐκ τῶν ἐγγράφων τῆς 

δικαζομένηις δίκης, ἀπόδειξις δὲν ἐπιτρέπεται: περὶ ἀλλοδαπῶν 

ὅμως νόμων καὶ περὶ ἐθίμων ἀπόδειξις συγχωρεῖται νὰ διαταχθῆ. 

Τὸ ἔθιμον ἀποδεικνίεται δι᾽ ἀποδείξεως τῶν εἰδικῶν περιπτώ- 

σεων καὶ ἐποχῶν τῆς ἐδαομογῆς αὐτοῦ Ν. 1 Κ. 8,55 καὶ Ν. ὃ Ι. 8 10. 

Πασίδηλον καλεῖται πᾶν γεγονὸς τοσοῦτον κοινῶς γνωότόν, ὥστε 

δν ἐπιτρέπεται ἔλλογος ἀμγιθολία περὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ. 

Ιζατὰ γανόνα ὁ μὲν ὑνάγων ὀφείλει ν᾿ ἀποδείξῃ τ᾽ ἀναγκαῖα πρὸς 

χω 
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θεωρεῖται ὡς ὡμολογημένον ὑπὸ ἐκείνου τῶν διαδίκων, εἰς 

ὃν ἐπεθλήθη ἡ ἀπόδειξις. Μ. Σ. 8 (1806). 

Κατὰ νόμον ἀπορριπτέα ἣ ἀγωγή, καθόσον τοῦ ἐνάγον- 

ὕπαρξιν τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ γεγονότα, ᾿Αρμ. Λ, β’, 45, ὁ δ᾽ ἑνα- 

γΥόμενος τὰ πρὸς ὑποότήριξιν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀντιταδόομένων ἐν- 

ὀτάσεων. Ν. 19 Βασ. (23.1). ᾿Αλλὰ κατ᾽ ἐξαίρεσιν ὁόάκις ὁ κατὰ τὸν 

κανόνα τοῦτον ὀφείλων ν᾿ ἀποδείξῃ ἔχει ὑπὲρ ἑαυτοῦ νόμιμόν τι 

τεκμήριον, τὸ βάρος τῆς ἀποδείξεως μετατίθεται εἰς τὸν ἀντίδυκον 

αὐτοῦ. 

Ἡ ἀπόδειξις εἶναι α’) κυρία ἀπόδειξις καὶ ἀνταπόδειξις. Κυρία 

λέγεται ἐκείντι ἵν προσάγει ὁ ὑπόχοεως εἰς ἀπόδειξιν διάδι- 

κος, ἀνταπόδειξις δὲ ἵν ἀπόδειξις τοῦ αὐτοῦ θέματος ἀρνπτικῶς 

τεθειµένου, ἂν προσάγει ὁ ἀντίδικος τοῦ ἀποδεικνύοντος. ᾿Ανταπό: 

δειξις ἐπιτρέπεται κατὰ πάσης ἀποδείξεως καὶ ἄνευ ἀποφάσεως ἔπι- 

τοεπούσης αὐτῖιν ἣι ὁριζούσης τὸ θέμα αὐτῆς, ἐκτὸς ἂν ἱν ἀπόδειξις 

παράγῃ τεκμήριον ]αγἰβ εἰ ἂε ]ατο ὡς ᾗ δικαστικὶν ὁμολογία, ὁ δικα- 

ὁτικὸς ὅρκος (Ν. 94 8 9 π. 13.9) καὶ Π τολεσίδικος ἀπόφασις. ᾿Αναγ- 

καία Π ἀνταπόδειξις δὲν εἶναι, εἰμὴ ἐὰν ὁ ἀποδεικνύων ποοθήγαγεν 

ἴιδῃ. ἀποδείξεις ἢ ἂν ἕνεκα τεκµποίου τινὸς ἵν ἀνταπόδειξις λαμθάνῃ 

χαρακτῆρα κυρίας ἀποδείξεως. 

6’): τελεία Τι ἀτελής. 

Υ) ἔντεχνος ἣ ἄτεχνος. 

δ’) τακτικὶι καὶ ἔκτακτος. Τακτιιεὶν εἶναι ἡ κατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ δι: 

καστηρίου ταχθεῖόαν προθεσμίαν προσαγομένη, ἔκτακτος δὲ ἵν πρὸ 

αὐτῆς, ὡς ἵν προαπόδειξις καὶ  ὀυντηριτικῖι ἀπόδειξις. 

Τὰ ἀποδεικτικὰ μέσα εἶναι: ὁμολογία, τεκμήρια, αὐτοψία, πράἀγ- 

ματογνωμοσύνη, μάρτυρες, ὄρκος καὶ ὑπομνήματα ἤτοι ἔγγραφα καὶ 

μνπμεῖα. Τὰ ἀποδεικτικὰ μέσα μετὰ τὶιν χοῦσιν γίνονται κοινὰ τοῖς 

διαδίκοις ἀδιάφορον παρά τινος προσήχθηδαν, δὲν ἀποκλείουσι δ᾽ 

ἄλληλα, πολλῶν συνάμα δυνατὸν νὰ γίνῃ χοῦσις. 

Πρὸς προσδαγωγἱιν ἀποδείξεως δὲον νὰ προπγπθῆ ἀπόφασις πα- 

ρεμπίπτουόα διατάττουὀα αὑτήν, τὸ ἀποδεικτέον θέμα, τὸν τό: 

πον καὶ τῖιν προθεσμίαν τῆς διεξαγωγῆς. Μετὰ τῖιν ταχθεῖσαν 

προθεσμίαν, δὲν ἐπιτρέπεται τῷ ἀποδεικνύοντι νὰ προσαγάγῃ ἀπο: 

δείξεις νέας, τῶν ὁποίων ἐγένετο τούτου ἕνικα ἔκπτωτος. 
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τος μιὶν ἀποδεικνύοντος, ὁ ἐναγόμενος, εἰ καὶ μιδὲν αὐτὸς 

παράσχῃ, τοὐτέστι μηδὲν ἀποδείξῃ πάντως νικᾷ, Βασιὰ. 

ΝΑ ΤΓΤΟΑΘ'. Μ. Σ. 11 (1809). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶ κατὰ νόμον ἡ ἀγωγὶν διότι ὁ ἐνάγων 

οὐδεμίαν προσήγαγεν ἀπόδειξιν τῶν ἀπαιτήσεων αὐτοῦ, 

δηλώσας ὅτι οὔτε μάρτυρας ἔχει οὔτε ἄλλην ἀπόδειξιν. 

Μ. Σ. 5 (1818). 
Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι πασίδηλόν ἐστι τὸ ὅτι ἡ ἐφεσείουσα 

ἐτέλεσε γάμον κρυφίως πρὸ τῖις ἀπὸ τοῦ συζύγου αὐτῖις δια- 

ζεύξεως καὶ ὅτι ἑπομένως ἐπὶ πασιδήλων οὐκ ἐπιθάλλεται 

ὅρκος, οὐκ ἔστιν ὀρθός, κατὰ συνέπειαν καλῶς ἡ πρωτόδι- 

κος ἀπόφασις ἀπέρριψεν αὐτόν, ἅτε ἀληθοῦς καὶ πραγµα- 

τικῖις ἀντιφάσεως ὑπαρχούσαις μεταξὺ τοῦ κρυφίου γάμου 

καὶ τοῦ παοιδήλου γεγονότος. Ἱ.Σ. θ8 (188 ος 

Τὸ πρωτόδικον δικαστήριον, ἐπιθαλὸν τῷ μὲν ἐνάγοντι 

ἀποδείξεις τῖις κατηγορίας αὐτοῦ περὶ τῖις ὑπὸ τοῦ ἀντιδί- 

κου ἀπειλῖις τῖις ζωῖις αὐτοῦ, τῇ δὲ ἐναγομένῃ ἀνταποδεί- 

ξεις ὅτι τὸ εἰς χεῖρας αὐτῖις πυροθόλον Τιν κενόν,λίαν ἐσφαλ- 

μένως κατόπιν ἀνεκάλεσε τὴν περὶ ἀνταποδείξεων ἐκ µέ- 

ρους τῖις ἐναγομένης ἀπόφασιν αὐτοῦ ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι ἡ 

ἀνταπόδειξις ἐξήρτηται ἐκ τῖις κυρίας ἀποδείξεως, ταύτης 

δὲ μὶι Δαθούσιις χώραν πάντη περιττὶι καὶ πλεονάζουσα κα- 

τέστιι ἡ ἀνταπόδειξις, λίαν δὲ ἐσφαδμένως, διότι ἀφοῦ ἡ 

ἐναγομένη ὡμολόγησεν ἡ ἰΟία ὅτι πράγιιατι ἐκράτει εἰς χεῖ- 

ρας αὐτῖις πυροθόλον, ὅτε ἐνεφανίσθπ πρὸ αὐτοῦ ἐν τῷ ξενο- 

δοχείῳ, ἰσχυρίσθη δὲ ὅτι τοῦτο ἴιν κενὸν καὶ ὅτι ἐποιήσατο 

αὐτοῦ χρῖισιν πρὸς ἐκφόύπισιν ἁπλῶς τοῦ συζύγου αὐτῆς 

καὶ εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἰσχυρισμοῦ αὐτῖις τούτου ἐπεκαλέσα- 
«- 

το τὶν μαρτυρίαν τῶν ἐκεῖ παρισταμένων, καὶ ἀφοῦ ὑπῖιρ- 

χεν ἀπόλυτος ἀδυναμία τοῦ ἐνάγοντος ὅπως ἀποδείξῃ τὸν 

υπο... Ἄρεος ορ. λος δν ορ αν , 
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ἑαυτοῦ ἰσχυρισμὸν οὐχὶ δι’ ἔλλειψιν μαρτύρων ἀλλὰ διὰ 

τὴν ἐξαίρεσιν τῶν προταθέντων, τὸ πρωτόδικον δικαστή» 

ριον πρὸς μόρφωσιν τῆς πεποιθήσεως αὐτοῦ ὤφειλεν ἵνα 

ἐξετάσῃ καὶ αὐτεπαγγέλτως τοὺς ἐν τῇ εἰρηιένῃ σκηνῇ 

παρευρεθέντας περὶ τοῦ βασίμου ἴι μὴν τῶν ἰσχυρισμῶν τῖις 

ἐναγομένηις, δέον ἑπομένως ὅπως παραπεμφθῇ ἡ προκειμένη 

ἀπόφασις ἐνώπιον τοῦ αὐτοῦ δικαστηρίου ὅπως μεταρρυθ- 

μισθῆ κατὰ τὸ θέμα τοῦτο. 158. 

΄λκυρος ἐκτὸς τούτων εἶναι ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις καὶ 

διότι τὸ πρωτόδικον δικαστήριον ἐξήτασε τοὺς μάρτυρας 

τῖις ἐναγούσης μετὰ τὴν πάροδον τῖις ἀν ατρεπτικῖις προθε- 

σμίας, τῖις ἐπιθλπθείσις ὑπ᾽ αὐτοῦ τῇ, ἐναγούσῃ μετ᾽ ἀλ- 

ληιλοδιαδόχους ἀναθολὰς εἰς προσαγωγὴν τούτων, ἐνερ- 

γῖσαν δ᾽ οὕτω παρεθίασε τὸν στοιχειώδη ὃ κονομικὸν κα- 

νόνα καθ᾽ ὃν μετὰ τὴν λῆξιν τῖις ἀνατρεπτικῖις προθεσμίας 

δὲν δύνανται ν᾿ ἀκουσθῶσι μάρτυρες. Ἱ.Σ. 139 (1893). 

᾽λκυρος εἶναι ἡ, ἐκκαλουμένη ἀπόφασις τοῦ πρωτοδίκου 

δικαστηρίου, παραδεξαµένου τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῖις ἀντιδί- 

κου ἀνεξετάστως: ἐνῷ κατὰ τὸν νόμον ἐκεῖνα τὰ πραγμᾶτι- 

κὰ περιστατικὰ δικαιοῦται ὁ δικαστὴς νὰ παραδεχθῇ ὡς 

ἀληθῆ, ὅσα ἣν συνομολογοῦσιν οἱ διάδικοι ἵν προκύπτουσιν 

ἐκτῖις διαταχθείσης παρ αὐτοῦ ἀποδείξεως, ἐπὶ δὲ τοῦ προ- 

κειμένου, οὔτε ἐκ τῶν πρακτικῶν τοῦ δικαστηρίου οὔτε ἐκ 

τῶν λοιπῶν ἐγγράφων τῆς διαδικασίας προκύπτει ὅτι ὁ νῦν 

ἐφεσείων ὡμολόγησε τὸν ἀνωτέρω ἰσχυρισμόν, ἴι ὅτι ἀπέ- 

δειξε τοῦτον ἡ ἀντίδικος παρ᾽ αὐτοῦ ἀμφισθητηθέντα. 

Ἱ. Σ. 193 (1893). 
Κατὰ τὸν νόμον ὁ ἐνάγων βαρεῖται ταῖς ἀποδείξεσι. 

Ἱ. 5. 169 (1805). 
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Πᾶσα ὁμολογία τῶν διαδίκων ἐστὶν ἀδιαίρετος καὶ ἑπο- 

μένως δέον ἵνα αὔτη ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῖις καὶ ἀδιαιρέτως 

γίγνηται παραδεκτὴ ἣν ἀποκοούπται. Μ. Σ. 81 (1863). 

Ἐπὶ ἐγγράφου ὁμολογίας τοῦ ὀφειλέτου ἐν τῷ καταστίχῳ 

ἡ ἄρνησις αὐτοῦ οὐ λαμθάνεται ὑπ᾿ ὄψιν. Μ.Σ. 89 (1809). 

Ἡ ἐξώδικος ὁμολογία τῶν συζύγων δὲν ἀρκεῖ μόνη πρὸς 

1. Ὁμολογία εἶναι ἓ ἀναγνώοιδις γεγονότος τινός, ὅπερ παρά- 

γει ἔννομον ὀυνέπειαν ἐπιζήμιον τῷ ὁμολογοῦντι. Διακρίνεται δὲ 

κατὰ τὸ ἄοθρ. 09 Πολ. Δικ. εἰς δικαϑτικὶν καὶ ἐξώδικον, γιγνομένη 

ἐγγράφως ἣν προφορικῶς, αὐτοπροσώπως ἣὶ διὰ πληρεξουσίου. 

Ἵνα ἡ δικαστικὶν ὁμολογία ἔχῃ κῦρος ἀπαιτεῖται : 

α΄) ἵνα ὁ ὁμολογῶν Ίναι ἱκανὸς πρὸς διάθεσιν τῶν ἑαυτοῦ, 

6’) ἵνα τὸ ὁμολογούμενον πρᾶγμα ἦναι δυνατὸν φιιδικῶς καὶ νοµι- 

κῶς καὶ μὶν ἐξηρτημένον ἀπὸ τῆς ἰδιωτικῖς αὐτοθουλίας, Ν. 14 Βαθ. 

(49.4). "Ὅθεν ἐπὶ ὀυζυγικῶν διαφορῶν ἀνίόδχυροί εἰσιν αἱ ὁμολογίαι, 

ἐσφαλμέντι δ᾽ εἶναι ἱν ἄνω ὑπ᾽ ἀριθμ. 94 (1891) ἀπόλασις τῆς 1. Σ, 

Υ) προσήκουσα δήλωσις τῆς ὁμολογίας καὶ ὀπουδαιότιις καὶ ἐλευ- 

θεοία περὶ τὴν κατάθεσιν αὐτῆς. 

Ἡ δ’ ἐξώδικος ὁμολογία ὅπως ἔχῃ κῦρος δέον ἵνα ἀποδειχθῇ, καὶ 

γίνῃ. παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ διαδίκου καὶ οὐχὶ τοῦ πληρεξουσίου αὐτοῦ. 

Ἡ δικαστικ]ι ὁμολογία ἀνακαλεῖται μόνον ἐὰν ἐγένετο ἐκ :ιλάνης 

περὶ πραγματικὰ γεγονότα, Ν. 2 Βασ. (13.1) καὶ 1! 8 8 Βασ. (13.1), ἵν 

δ᾽ ἐξώδικος πάντοτε μὲν πρὶν γίνῃ ἀποδεκτὶν ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου, 

μετὰ δὲ τὴν ἀποδοχὴν μόνον ἐὰν προῆλθεν ὃκ πλάντις περὶ τὰ πράγ- 

ματα. ᾿Ιὰν ἡ ὁμολογία περιέχῃ ὁλοσχερῆ ἀποδοχὴν τῆς ἀγωγῆς ἡὶ 

δίι. περατοῦται: ἰὰν δὲ ποοτείνωνται συνάμα καὶ ἑὀνστάδεις, ἵν 

ὁμολογία ἀποτελεῖ τελείαν ἀπόδειξιν κατὰ τοῦ ὁμολογοῦντος, ὑπο- 

χρεουμένου κατὰ τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιον εἰς ἀπόδειξιν τῶν ὀνοτά- 

όεων αὐτοῦ, ὡς ἐάν τις ἐγείρῃ ἀγωγήν, ἀπαιτῶν τόσα γρόσια προερ- 

χόμονα ἐκ δανείου καὶ ὁ ἐναγόμενος εἴπη, σοὶ ἐπλίίρωσα αὐτά ὀψεί- 

λει οὗτος ν᾽ ἀποδείξῃ τῖιν ἔνστασιν αὐτοῦ διὰ παντὸς μέσου. 
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ἀπόδειξιν. Κατὰ δὲ τὸν νόμον οὐδεὶς εὐχερῶς πιοτεύεται. 

ὅταν ποιήσῃ ὁμολογίαν τινὰ καθ᾽ ἑαυτοῦ (᾿Αρμ.Α. δ΄, 25). 

Ἱ. Σ; 89 (1888). 

Δεκτή, ἐστιν ἡ περὶ διαζεύξεως ἀγωγὴ τῖις αἰτούσης ἀπο- 

δειξάσης τὸ ἀντικείμενον τῖις αἰτήσεως αὐτῖις διά τε τῆς 

ἐνόοκου καταθέσεως ἑνὸς μάρτυρος καὶ διὰ τῖις ὁμολογίας 

τοῦ ἰδίου συζύγου αὐτῆς, ῥητῶς περιεχομένης ἐν τῇ ἐπι- 

στολῇ αὐτοῦ, ἂν κατέθηκεν ἡ ῥηθεῖσα καὶ ἐν ἢ ὁμολογεῖ 

οὗτος τὰς ἀθεμίτους σχέσεις, ἃς διετήρει μετ᾽ ἄλλης γυ- 

ναικός, μολονότι δὲ κατὰ τὸν νόμον ἑνὸς μαρτυρία οὐκ ἔστι 

δεκτὴ ἐν οἰαδήποτε δίκη, οὐχ ἧττον ὅμως τὴν ἔλλειψιν ὑτέ- 

ρων μαρτύρων, πηγάζουσαν οὐχὶ ἐκ τῖις μὲν ὑπάρξεως 

τοιούτων, ἀλλὰ διότι δὲν ἐπετράπη τῇ, αἰτούση ἵνα προσα- 

γάγη οὓς εἶχε ιιάρτυρας, ὡς ἀνήκοντας εἰς ξένα δόγματα 

καὶ ἀποκλειομένους κατὰ νόμον τῖις μαρτυρίας, ὡς ἐγνώ- 

σθη ἐκ τῖις συζητήσεως τῖις προκειμένης ὑποθέσεως, ἆνα- 

πληροῖ αὐτὶ ἡ ὁμολογία τοῦ ἀντιδίκου συζύγου αὐτῆς 

Ἱ. Σ. 91 (1891). 

Σ.Ε 

α΄. Περιπτώσεις καθ᾽ ἃς ἐπιτοέπεται ἡ μαρτυρικὶι ἀπόδειξις. 

ε αυ. ᾳἃ .- ’ ᾽ ΡΝ , 30 Ἔ , 

Π διὰ μαρτύρων ἀπόδειξις τότε µόνον εἶναι παραδεκτή, 

ὅταν ὁ ζιπῶν αὐτὴν ἔχῃ εἰς χεῖρας αὐτοῦ ἀρχὴν ἔγγραφον 
. ε / 

ἀποδείξεως, ἣὶ εὑρίσκπται εἰς περίστασιν, καθ’ ἣν ἧτο ἀπο- 

1 Μάρτυρες λέγονται τρίτα πρόδωπα ἐκτὸς τῶν διαδίκων καὶ 

τοῦ δικαστοῦ, τὰ ὁποῖα καταθέτουσιν ἐπὶ δικαστπρίοι ὅ,τι ἐξ ἰδίας 

ἀντιλήψεως γνωρίζουσι περὶ τῶν ἀποδεικτέων περιστατικῶν. 

Πᾶς ἄνθρωπος ἄνευ διακοίόεως φύλου Τι βαθμοῦ ὀψείλει νὰ µαρ" 

τυρῇ ὑπὶ δικαδτπρίου προσκαλούμενος, 
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δεδειγμένως ἀδύνατον ἵνα προιπθευθῇ ἔγγραφον ἀπό- 

δειξιν. Μ. «. 90 (1803), 108 (1809) 

᾿Εσφαλμένως ἰσχυρίζεται ὁ ἐκκαλῶν ὅτι τὸ ποωτόδικον 

δικαστήριον δὲν ἠδύνατο νὰ ἐπιτρέψῃ τὶιν ιιαοτυρικὴν ἀπό- 

δειξιν ἐπὶ προικὸς ὑπερθαινούσιις τὸ ποσὸν τῶν 50 λιρῶν, 

διότι αἱ γενικαὶ ἀρχαὶ τοῦ δικαίου καὶ ἡ σχετικὶι διάταξις 

τῖς πολιτικῆς δικονομίας, ἣν ἐπικαλεῖται οὗτος, ἀφορῶσιν 

ἑτέρας συναλλαγὰς καὶ οὐχὶ τὴν προῖκα, ἥτις κατὰ τὸν νό- 

μον καὶ ἀγράφως δύναται νὰ ἐπιδοθῆ (οι. Δ. ι΄, 14) ἐν 

περιπτώσει δὲ τοιαύτῃ δὲν δύναται ν᾽ ἀποδειχθῇ, ἡ ἐπίδοσις 

ἴν διὰ μαοτύρων. Μ. Σ. 94 (1885) 

Προκειμένου περὶ διαφόρων πλπρωμῶν πατρὸς πρὸς θυ- 

γατέρα, ὁ πατὶιο δὲν εἶναι δυνατὸν ἵνα λαμθάνῃ ἀποδείξεις 

παρ᾽ αὐτῆς, ἐπιτρεπτέα ἑπομένως ἐστὶν ἡ μαρτυρικὶν ἀπό- 

δειξις. Πο. Μ. Σ. 19 Φεθροταρίου 1893. 

Λὶ περιοριότικαὶ διατάξεις τῶν ἄρθρων 80 καὶ 8! τῖις πολιτικῆς 

δικονομίας, καθ᾽ ἃ δὲν ἐπιτοέπεται μαρτυρικῖ ἀπόδειξις ἐπὶ ἁπαι- 

τήσεων ὑπερθαινουσῶν τὰς 5000 γροσίων, δὲν ἰσχύουσιν ἐν τοῖς "[κ- 

κλιισιαστικοῖς Δικαδτποίοις, ἅτινα δικάζοντα ὑλικὰς ἀπαιτήσεις, 

δυναμένας καὶ ἀγράφως νὰ παραχθῶσιν, ὡς περὶ ποοικός, μντστρων 

κλτι. ἐφαρμόζουσι τὸ ῥωμ. δίκαιον, καθ᾽ ὃ «ἐν ταῖς γυμναζομέναις 

δίκαις τῖν αὐτὶιν ἔχουσι δύναμιν ήτε πίότις τῶν ὀυμθολαίων καὶ αἱ 

καταθέσεις τῶν μαρτύρων: εἰ δὲ δηιιόδιά εἰδιν ὑπομνήματα προτι- 

μῶνται τῆς τῶν μαρτύρων φωνῆς». Ν. Τί Βασ. (23,1). Νεαρ. Τὸ κεφ. 

Υ΄ Ἰουστινιανοῦ. 

"Ωστε κατὰ κανόνα παρ᾽ ἡμῖν ἵν διὰ μαρτύρων ἀπόδειξις εἶναι 

ἐπιτετραμμένηι. 

Κατὰ τὸ βυζαντινὸν καὶ κανονικὸν δίκαιον εἷς μάρτυς θεωρεῖται 

ἀνεπαρκής, ἀλλὰ δύο πάντοτε ἀρκοῦσιν ὑκτὸς ἑλαχίότων περιπτώ- 

σεων. Ν, {1 Βασ. 31.1. Δευτερονομίου κεψ. ]Θ’.15, «ἐπὶ στόματος δύο 

μαρτύρων καὶ ἐπὶ στόματος τριῶν μαρτύρων στηθήδεται πᾶν ῥῆμη». 
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β΄. Ἡάρ:υρες ἀνεπιτίδειοι ποὸς µαρτυρίαν.! 

Πρὸς ἀποφυγὶιν τοῦ προσκαλεῖσθαι καὶ μαρτυρεῖν τοὺς 

ἱερεῖς ἐνώπιον τῶν δικαστιοίων μάλιστα τῶν πολητικῶν, 

ἐνεκρίθπ ἵνα γένηται ἐγκύκλιος ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς ἀρχιε- 

ρεῖς ἀπαγορευτικὶν τοῦ τιθέναι τὰς ὑπογραφὰς αὐτῶν ὡς 

μαρτύρων, πλὴνν ἐκτάκτων περιστάσεων καὶ ἀνάγκης, καθ’ 

ἣν δὲν ὑπάρχουσι τυχὸν ἕτερα πρόσωπα ἵνα μαρτυρήσωσι, 

μιιδὲ διδόναι ἐγγυήσεις. Πρ. Ἱ. Σ. ὃ Ἰουλίου 1885. 

Ἐν προικοσυμφώνοις καὶ διαθήκαις δύνανται ἵνα ὑπο: 

γράφωσιν οἱ ἱερεῖς, καθόσον πρῶτον δὲν πρόκειται ἐν αὖ- 

τοῖς περὶ ἐγγυΐισεως καὶ δεύτερον τὰ ἔγγραφα ταῦτά εἰσι 

καθαρῶς ἐκκλησιαστικῖις φύσεως. 

Πρ. Ἱ. Σ. 34 δθρίου 1885. 

|. Μάρτυρες ἀνεπιτήδειοι πρὸς μαρτυοίαν καὶ ἀνεξετάότως 

ἀποθαλλόμενοι αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου εἶναι οἱ ἑξῆς: 

α’) οἱ ἐστερημένοι τοῦ πρὸς ἀντίληψιν τοῦ ἀποδεικτέου γεγονό- 

τος ἀναγκαιοῦντος αἰσθητηπρίου, ὡς τυφλοὶ καὶ κωφολὶ εἰς βεθαίωσιν 

ἀντιικειιιένων ὁρατῶν καὶ ἀκουστῶν, | 

63 οἱ παράϑρονες καὶ οἱ ἄκρως μεθυσκόμενοι, 

Υ’) οἱ κὶπρικοὶ ὡς πρὸς τὰ περιελθόντα εἰς γνῶσιν αὐτῶν γεγο- 

νότα διὰ τῆς ἐξομολογήσεως: τοῖς κληρικοῖς κατὰ τὶιν ἀπὸ 10 Σεπ- 

τεµθρίου 1885 Π. καὶ Σ. ἐγκύκλιον ἀπαγορεύεται ἵνα ὑπογράφωσιν 

ὡς μάρτυρες εἰς ἔγγραφα ἕτερα ἣι διαθῆκαι καὶ προικοδύμφωνα, 

δ’) οἱ μῖι συμπληρώδαντες τὸ 30 ἔτος τῆς ἱιλικίας αὐτῶν ἐὰν πρό: 

Έγιται νὰ ιιαρτυρήσωσι περὶ πράγματος ἐγκλιματικοῦ καὶ οἱ μῖι τὸ 

18 ἐὰν ἵν µάοτυρία αὐτῶν ἀφορᾷ πρᾶγμα χοπματικόν, ᾿Αρμ. Δ. ς΄. 50. 

ε’) οἱ ἑσπιλωμένης ὑπολήψεως, οἱ καταδικαὀθέντες ὡς συκοφάν- 

ται ἣν μοιχοὶ Ὦ ιελέπται ἣ αὐτουργοὶ ἄλλου ἁδικήματος καὶ οἱ παν- 

τελῶς πένητες ἔτι δὲ καὶ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ὅμως δύνανται νὰ 

μαρτυρήόωσιν ὅπου ὀμποδίζεται ᾗ τῶν ἀνδρῶν παρουσία, Δομ. ΛΔ. 

ότ’, 9,42, καὶ 49. 

ότ') οἱ ἑτεοόδοξοι τ. ὅ. πάντες οἱ μῖι ὀρθόδοξοι, ᾿Δρμ. Δ. ς᾿. 10. 
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Ἡ παραδοχὴ μαρτύρων ἐσπιλωμένων ἀντιθαίνει εἰς ὁπ- 

τὶν διάταξιν τοῦ νόμου, διαγορεύοντος ὅτι ἐπὶ τῶν μαρτύ- 

ρων ζητεῖται ἡ ἀξία καὶ ἡ πίστις καὶ τὰ θη καὶ ἃ στερρό- 

της καὶ ἀλλαχοῦ ὅτι ἐπὶ ἑκάστου μάρτυρος ὀφείλει ζητεῖ- 

σθαι πότερος τίμιος καὶ ἄμεμπτός ἐστιν ἣι ἄτιμος καὶ ἐπί- 

ύογος. Ἵ σος, 

Οὐχὶ καλῶς τὸ πρωτόδικον δικαστήριον ἐθεώσπισε παρα- 

δεκτοὺς μάρτυρας ἐσπιλωμένους ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι ὑπῆρχεν 

ἀδυναμία εὑρέσεως ἄλλων μὴν ἐσπιλωμένων, καθόσον πρῶ- 

τον μὲν τὸ πρᾶγμα οὐκ ἔστι τοιοῦτον ὥστε δέξασθαι μαρ- 

τυροῦντα κυνπγὸν ἢ τοὺς ὁμοίους αὐτῷ (προκειμένου περὶ 

διαζυγίου), δεύτερον δὲ καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ κυνηγοῦ καὶ 

τῶν ὁμοίων αὐτῷ, ἐν τῇ, ἐκτάκτῳ περιστάσει καθ Ίιν γίνεται 

οὗτος δεκτὸς εἰς μαρτυρίαν,λαμθάνεται μετὰ προπγουμένην 

βάσανον, ὡς λέγει ὁ νόμος, τοῦθ᾽ ὅπερ δὲν δύναται νὰ λάθῃ 

χώραν νῦν, ἄλλως τε οἱ ὑπηρέται τῶν χαμαιτυπείων εἰσὶ 

πρόσωπα πολλῷ μᾶλλον ἐσπιλωμένα πάντων τῶν ὑπὸ τοῦ 

νόμου ἀποκλειομένων. νο... 

Οὐκ ὀρθῶς τὸ ᾿Εκκλησιαστικὸν Δικαστήριον στηρίζει 

τὶν παραδοχὴν ἐσπιλωμένων μαρτύρων καὶ ἐπὶ τοῦ γεγο- 

νότος ὅτι ἣ περὶ τούτου ἔνσταοις δὲν προύὐτάθη ἐν καιρῷ 

τῷ δέοντι ὑπὸ τῆς ἀντιδίκου, καθόσον κατὰ τὸν ᾿Αρμενόπου- 

λον τὰ περὶ παοαδοχῖις Τι μὶν τοιούτων μαρτύρων διακρίνει 

ὁ δικαστής, ἑπομένως τὸ δικαστήριον αὐτεπαγγέλτως ἔδει 

ἵνα ἀπορρίήῃ, τοὺς τοιούτους μάρτυρας. Ἱ. Σ. 61 (1887). 

Κατὰ τὸν νόιιον αἱ μαρτυρίαι τῶν γυναικῶν δὲν δύναν- 

ται νὰ ληφθῶσιν ὑπ’ ὄψιν (Αρμ. Α΄, ΣΤ΄, 9.). 

Πρ. Ἱ. Σ. Ιουνίου 17 1810. 

Οἱ ἰατροὶ καὶ οἱ δικηγόροι δὲν δύνανται νὰ προσκλαιθῶ- 
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’ ΚΑ » - : 

σιν ὡς μάρτυρες ἐπὶ πραγμάτων, ὧν λαμθάνουσι γνῶσιν ἐν 

τῇ ἐξασκήσει τοῦ ἐπαγγέλματος αὐτῶν. 

| Πο. Μ. Σ. 4 Μαρτίου 1899. 

γ΄. Μάρτυρες ἐξαιρετέοι.ί 

Κατὰ τὶιν ῥωιαϊκὴν νομοθεσίαν παρεκτὸς ἀτόμων τινῶν 

τῖις μαρτυρίας ἀποκλεισμένων, οἷοι ἀπολύτως μὲν οἱ ἀνιόν- 

τες ὑπὲρ κατιόντων καὶ τἀνάπαλιν (᾿Ἄρμεν. Α. σ' 95), ἀνα- 

φορικῶς δέ, οἷον ὁ ἄνπόος, ὁ ἀφῖιδαξ, ὁ ὑπεξούσιος (υἱός, 

δοῦλος, ὑππιρέτπς), ὁ κωφός, ὁ ἄλαλος, ὁ ἄσωτος, ὁ πτω- 

χός, ὁ συνεταῖρος, ἐνόσῳ τοιοῦτοι διατελοῦσι (αὐτόθι κεφ. 

93 ---54), πᾶσαι αἱ λοιπαὶ κατὰ τοῦ προταθέντος καὶ ἀκροα- 

σθέντος μάρτυρος ὑπούίαν μεροδιψίας παράγουσαι αἰτίαι, 

ἀφίνονται μετὰ τὶν ἀπόδειξιν εἰς τὶιν ἐν συνειδήσει κρίσιν 

1. Κατ’ αἴτιιδιν τῶν διαδίκων ἀποθάλλονται τῆς μαρτυρίας: 

α’ οἱ ὀυμφέρον τι ἔχοντες ἐκ τῆς ἐκθάδεως τῆς δίκης, ἤτοι ὅδοι 

ἔλαθον ἀμοιθῖιν Τι ὑπόσχεσιν ἀμοιθῆς ἐπὶ τῷ μαρτυρῆδαι ἓι προς- 

δοκῶσιν ἐκ τῆς ἐκθάσεως τῆς δίκης ἣιὶ τῆς μαρτυρίας αὐτῶν ἄμεσον 

καὶ βεθαίαν ὠφέλειαν Τι βλάθην Ν. ὃ ἵ ὃ Βαϑ. (21. 1): 

β’ οἱ ἐχεμυθίαν ὀφείλοντις ἕνεκα τῆς πρός τινα τῶν διαδίκων 

σΟχέδεως αὐτῶν ὡς δικτιγόροι, ἰατροὶ κτλ. οἵτινες ὅμως δύνανται νὰ 

ἑξετασθῶσι καλούμενοι ὡς μάρτυρες ὑπὸ τῶν πελατῶν αὐτῶν Ν. 91, 

Βασ. (01. 1)" 

Υ’) συγγενεῖς τινες τοῦ ἀποδεικνύοντος, «οἱ ἀνιόντες καὶ κατιόν- 

τες κατ᾽ ἀλλτιλων οὔτε βουλόμενοι δύνανται μαρτυρῆσαι» (Αριμ. Α. 

5’, 90.) καὶ «ἄκων οὐδεὶς μαρτυρεῖ ἐπὶ ἐγκδπματικῷ δικαστηρίῳ 

κατὰ τοῦ ἰδίου πενθεροῦ Τι γαμθροῦ Τι προγόνου Τι πατρῳοῦ ἣὶ ἀνε- 

ψιοῦ Τι ἀνεψιᾶς Τι τῶν ἐξ αὐτῶν τεχθέντων Τι τῶν ἐγγυτέρου βαθμοῦ 

ὄντων» Ν. 4. Βασ. (21. 1.) προσέτι δὲ καὶ οἱ σύζυγοι κατ᾽ ἀλλήλων. 

δ’) οἱ διατελοῦντες ὃν τῇ ἰδιαιτέρᾳ ὑππρεσίᾳ τοῦ ἀποδεικνύον - 

το; Τὶ ἰδιαζόντως ἀπ’ αὐτοῦ ἐξαρτώμενοι, Ν. 0. Βασ. (11. 1.), ὡς 

ὑπάλλιλοι, ὑπηρέται Ίςλπ. 
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καὶ παραδοχὴν Ἶν μὴ τοῦ δικαστοῦ, πρὸς ὃν ὡς κανὼν ὑὕπο- 

δείκνυται μόνον τὸ νὰ ἔχῃ ὁ μάρτυς χαρακτῖιρα ἀξιόπιστον, 

ἴθι. χρηστὰ καὶ γνώμης καὶ λόγων στερρότητα καὶ νὰ 

ἀπαντᾷ εἰς τὰς ἀποκρίσεις πιθανῶς καὶ σύμφωνα πρὸς τὴν 

φύσιν τῖις ὑποθέσεως. Μ. Σ. 105 (1809). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ. περὶ ἐξαιρέσεως τῶν μαρτύρων ἔν- 

στασις τοῦ ἐναγομένου, οὐ μόνον ὡς ἐπ’ οὐδενὸς λόγου νο- 

μίμου στηριζομένη, ἅτε τοῦ νόµου μὶν ἀπαγορεύοντος τὴν 

μαρτυρίαν τῶν ἐκ πλαγίου καὶ ἄλλων ἀπωτέρων συγγενῶν 
ο , ας ’ 9 ν . ς ’ 

οἷοι τυγχάνουσιν οἱ ῥηθέντες, ἀλλὰ καὶ ὡς καλυπτομέντι 
” . . 2 4 ιν) (το ν ΔΝ Ν . » ”- 

Γίδγι μετὰ τὶιν ἐξέτασιν αὐτῶν καὶ μετὰ τὶν πρὸ αὐτῖις γε: 

νομένηιν ὑπ᾽ αὐτῶν ὁρκοδοσίαν τῇ αἰτήσει τοῦ ἰδίου. 

Μ. Σ. 19 (1815). 
Ἐσφαλμένως τὸ πρωτόδικον δικαστήριον ἑομιινεῦον τὰς 

περὶ μαρτύρων σχετικὰς διατάξεις τοῦ νόμου τιονίιθπ ἵνα 
- 3 . 9 ΄ ὁ -- - » / Ρα 

ποοθῇ εἰς τὶν ἐξέτασιν τῶν ἐν τῷ εἰρημένῳ ἐγγράφῳ 
’ η ” ” Ωω / ε 

προσυπογεγραμμένων μαρτύρων λόγῳ συγγενείας, διότι ὡς 

λίαν ὀνθῶς ἰσχυρίσθη ὁ ἐφεσείων ἐπὶ τοῦ προκειμένου ζη- 

τήματος, οἱ μὲν γονεῖς τῆς ἐφεσιόδήτου ἔμελλον ἵνα προσ- 

κλιιθῶσιν οὐχὶ ὅπως ἐξενέγκωσι μαρτυρίαν κατὰ τῖις θυ- 

γατρὸς αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἵνα δηλώσωσι κυρίως ἐὰν ἡ ἐν τῷ ῥη- 

θέντι ἐγγράφῳ ὑπογραφὴ τοῦ ἑνὸς καὶ ἡ. σταυροσνιμείωοις 

τῖις ἑτέρας ὑπάρχωσι τεθειμέναι ὑπ᾽ αὐτῶν, οἱ δὲ λοιποὶ 

μάρτυρες βεθαιώσωσιν ἐπίσης εἴγε ἔλαθον γνῶσιν τῖις λύ- 

σεως τῖις μνηστείας ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως καὶ ὑπέγραψαν 

ἐν τῷ διαληφθέντι ἐγγράφῳ καθόσον μάλιστα τὸ θέµα τοῦτο 

δὲν δύναται ἵνα ἀποδειχθῇ, ἄλλως. Ἱ. Σ. 79 (1880). 

Ἡ ὑπὸ τοῦ κκλ.. Δικαστηρίου ἐξαίρεσις τῶν προταθέν- 

των μαρτύρων τῶν μὲν ὡς ἀλλοδόξων τοῦ δὲ ὡς ἀνπλίκου 

βασίζεται ἐπὶ τῖις σταθερῶς νομοδογίας, ἣν ἐξακολουθεῖ 
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τοῦτο κυροῦν ἐν ὁμοίαις περιπτώσεσι. Ἱ.Σ. Τὸ (888). 
ε , - δ, ΚΑΝΕ , , νι ἃ Φ 

Ἡ ἐξαίρεσις τῖις περὶ ἧς ὁ λόγος μάρτυρος δὲν εἶναι πα- 

ραδεκτῖι διότι αὕτη, εἶναι συγγενὴς τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ ἀμ- 

φοτέρων τῶν διαδίκων. Ἢ Πρ. Μ. Σ. 13 Μαΐου 1809, 

᾿Απαράδεκτος εἶναι ἡ προτεινομένηι ἐξαίρεσις τῶν τεσ- 
, - ’ ε » ΄ - δ ᾽ 

σάρων κληρικῶν μαρτύρων ὡς ἐχόντων δῆθεν συμφέρον εἰς 

τὶν ἔκθασιν τῆς δίκτις, διότι οὐ μόνον οὐδεμία ἀμφιθολία 

ὑπάρχει ὅτι ὡς κληρικὰ πρόσωπα θὰ εἴπωσι τῖιν ἀλήθειαν, 

ἀλλὰ καὶ διότι οὐδὲν ἄμεσον συμφέρον ἔχουσιν ἐκ τῖις δί- 

πις, ἂν δὲ ὁ Ἅγιος Τάφος, οὗτινος μέλη εἰσὶν οἱ εἰρημένοι 

κλπιρικοί, ὧν κυρίως διὰ τοῦτο ζητεῖται ἡ ἐξαίρεσις, ἴθελεν 

ἔχει συμφέρον εἰς τὴν ἔκθασιν τῖις δίκης, (διότι αὐτῷ ὡς 

κλγιρονόμῳ συμφέρει νὰ μὴ ἐλαττωθῇ, ἡ περιουσία τοῦ ἀπο- 

θιώσαντος, περὶ οὗ τὸ ὑπὸ ἐξέτασιν θέμα),οὗτοι ἔχουσι πρὸς 

αὐτὸν ὑποχρέωσιν μόνον ὡς πρὸς πρόσωπον ἠθικὸν καὶ δὲν 

κλιιρονομοῦσιν αὐτὸν ἀλλὰ οὗτος κληρονομεῖ αὐτούς. 

Πρ. Μ. Σ. 19 Μαΐου 1893. 

ο) Κλήτευόις τιαοτίρων.ἰ 

Ἐὰν οἱ Οπλωθέντες μάρτυρες ἀρνῶνται νὰ προσέλθωσιν 

ἐνώπιον τοῦ Συμθουλίου, τοῦτο δύναται νὰ κλιιτεύση αὖ- 

τούς. Πρ. Μ. Σ. 81 Ἰουλίου 1891. 

1. Κατὰ τὸ ἄρθρον 83 τῆς πολιτ. δικονομίας ὁ ὑποχρεωθεὶς ν᾿ 

ἀποδείξῃ διὰ μαρτύρων ὀφείλει ἵνα δηλώσῃ ὑνώπιον τοῦ δικαστη- 

ρίου καὶ ἐπὶ παρουδίᾳ τοῦ ἀντιδίκου αὐτοῦ τὸ ὀνοματεπώνυμον 

καὶ τίιν κατοικίαν τῶν ἐξεταστέων μαρτύρων καὶ τὶν ἡμέραν τῆς 

προσαγωγῆς αὐτῶν. Τὸ δὲ δικαστήριον μετὰ τὴν δύλωσιν ταύτην 

ὁρίζει τὴνν ἡμέραν τῆς ἐξετάόεως τῶν μαρτύρων ἐντὸς 3--15 ἡμερῶν, 

ὑὰν οἱ µάρτυοες κατοικῶσιν ἐν τῇ πόλει, κωμοπόλει ἵν τῷ χωοίῳ ἔνθα 

ΐ 
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ε΄) ᾿Εξέτασις μαρτύρων. 

Λἱ καταθέσεις μαρτύρων γενόμεναι ἐνώπιον τῖις Λ. Θ. 

Παναγιότητος, εἴτε προσώπων ἱερατικῶν ἐντεταλμένων ὑπ᾽ 

αὐτῖις ἵνα ἐνεργήσωσι τοιαύτας, πλῖιρες τὸ κΌρος καὶ τὸ 

ἀξιόπιστον παρέχουσι κατὰ τὴν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐπι- 

κοατοῦσαν συνήθειαν, ἀπορριπτέα ἑπομένως ἡ ἔνστασις 

ἀκυρότνιτος τῆς ἐναγομένηις ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι οἱ μάρτυρες 

δὲν ὑπεθλίθησαν εἰς ὅρκον προπγουμένως περὶ τῖις ἀλη- 

θείας τῶν καταθέσεων αὐτῶν. Μ. Σ. 24 (1808). 

Τὸ Συμθούλιον τοῦτο οὐκ εἴωθεν ἵνα ὁρκίζῃ τοὺς µάρτυ- 

ρας, ἀλλὰ λαμθάνει τὰς καταθέσεις αὐτῶν, ἀφοῦ μετὰ προη- 

ὑδρεύει τὸ δικαστήριον, ἄλλως δ᾽ ὁρίζει προθεδµίαν ἀναλόγως τῆς 

ἀποστάσεως τῆς κατοικίας αὐτῶν. 

Οἱ μάρτυρες δὲν ὑποχρεοῦνται νά προσέλθωσιν ὀνώπιον τῶν Πο: 

λιτικῶν Τι Ἐκκλποιαδτικῶν Δικαστηρίων προὀκαλούμενοιπρὸς μαθ- 

τυρίαν, οὐδενὸς νόμου ὑποχοεοῦντος αὐτοὺς πρὸς τοῦτο, ἀλλὰ κλγι- 

τεύονται ἁπλῶς, ἀκούονται δὲ δυνήθως μετὰ τὶν δόσιν ὅρκου. 

|. Ἱατὰ τὴν ὁριθθεῖδαν πρὸς ὀξέταδιν τῶν μαρτύρων ἡμέραν, 

οὗτοι παρουδιάζονται ἐνώπιον τοῦ δικαστνοίου, ὅπεο ἐξετάζει ἐὰν 

Ίιναι ἐκ τῶν δηλωθέντων καὶ τὰς τυχὸν γενομένας ἑνότάσεις περὶ 

ἐξαιρέόεως αὐτῶν, αἴτινες εἶναι ἀπαράδεκτοι μετὰ τὴν δόσιν τοῦ 

ὕρκου' εἶτα ὁοκιζόμενοι ὀξετάζονται ἕκαστος κατ᾽ ἰδίαν ὑπὶ παρου- 

σίᾳ τῶν διαδίκων, σημειοῦνται δ᾽ αἱ καταθέσεις αὐτῶν ὃν περιλι- 

νει Τι κατὰ γράμμα ὑπὸ τοῦ γραμματέως: τοὺς μὴ προσελθόντας 

ἕνεκα δεδικαιολογπµέντς αἰτίας, τὸ δικαστήριον ἐξετάζει βραδύ- 

τερον καθ’ ὁριόθπόομένην ἱνμέραν. 

Κατὰ τὰς διατάξεις ὃν τούτοις τῆς τε ἐμπορικῆς καὶ τῆς πολι- 

τικῆς δικονοµίας καὶ τῖιν νομολογίαν τῶν ὀθωμανυκῶν δικαστηρίων 

ἐπὶ ἀστικῶν ὑποθέσεων οἱ μάρτυρες ἐξετάζονται ἀνωμοτί, μετὰ 

προπιγουμένπν πιϑτοποίηοιν τῆς ἐκκλγοιαδτικῖς, πολιτικῆς ἣν Ίκοι- 

νοτικΏῆς αὐτῶν ἀρχῆς περὶ τῆς τιµιότητος καὶ ἀξιοπιδτίας αὐτῶν: 
΄ 
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γουμένην ἀκοιθῆ ἔρευναν βασισθῆ εἰς τὸ ἀξιόπιστον αὐτῶν. 

| Μ. Σ: 8.411 (1819). 
Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς μάρτυρας ἡ ᾿Εκκλισία ὑπούάλλει αὐ- 

τοὺς εἰς τὸν ἀνέκαθεν παρ᾽ αὐτῇ ἐν χρήσει ὄντα ὅρκον, ὅτι 

δηλ. μαρτυροῦσιν ἐν συνειδήσει καὶ ἐν φόόῳ Θεοῦ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 90 Σ)όρίου 1876. 

Κατὰ τὸν νόμον οἱ μάρτυρες δέον ἵνα ὀμνύωσι πρὶν ἴι 

μαορτυρήσωσι (Αρμ. Α. στ’, 31), τούτου δὲ μὴ γενομένου 

αἱ καταθέσεις αὐτῶν εἶσιν ὅλως ἀνίσχιροι καὶ ἀπαράδεχκτοι. 

Ἱ. Σ. 90 (1889). 

Τὸ Συμθούλιον πρὸς ἐξέτασιν τοῦ εἰρημένου Πατριάρχου 

καὶ ᾿Αρχιμανδρίτου, διαμενόντων ἐν Χάλκη, διώρισεν ἐπι- 

μόνον δέ. ἐὰν ὁ ἀντίδικος τοῦ ἀποδεικνύοντος ἐπιμείνῃ εἰς τῖιν ὁρ- 

κοδοσίαν τοῦ μάρτυρος, τὰ δικαδτήοια διατάσδσοιυδιν αὐτήν. Οὐχὶ 

ὀρθῶς ἄρα τὰ Ἐκκλ. Δικαστήρια, παρ᾽ οἷς Ἰόχύει ἡ ὀθωμανικῖι δικο- 

νομία, ὑποθάλλουδι καὶ αὐτεπαγγέλτως τοὺς μάρτυοας εἰς ὁρκωμο- 

ὁίαν, καθόσον μάλιότα καὶ τὸ Εὐαγγέλιον καὶ αἱ ἐκκλπσιαστικαὶ 

διατάξεις καὶ διάφοροι ἐγκύκλιοι πατριαρχικαὶ καὶ συνοδικαὶ ἀπα- 

γορεύουσι παντελῶς τὸν ὅρκον, ὅρα κατωτέρω ἃ 4, ς”. 

᾿Αλλὰ καὶ ἐκτὸς τοῦ δικαστηρίου ἐζετάζονται μάρτυρές τινες, 

ὡς ἀσθενεῖς, γυναῖκες καὶ ἀνώτεροι κληρικοί, διορίζεται δὲ πρὸς 

τοῦτο ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου εἰσηγητής, ὅστις µεταθαίνει παρ᾽ αὖ- 

τοῖς μετὰ τοῦ δικαστικοῦ γραμματέως καὶ ὑποθάλλει αὐτοὺς εἰς 

ἑξέτασιν γράφων τὰς καταθέσεις, ἃς καὶ ὑπογράφουσιν οὗτοι. 

᾿Κὰν δ᾽ οἱ μάρτυρες κατοικῶσιν ἐν τῇ περιφερείᾳ ἑτέρου δικα- 

Οτπρίου δύναται τὸ διατάξαν τὰς ἀποδείξεις δικαστήριον δι᾽ ὄντο- 

λῆς ἵν παρακλήσεως ν᾿ ἀναθέόπ τὴν ὀξέτασιν τῶν μαρτύρων εἰς τὸ 

δικαστήριον τῆς κατοικίας αὐτῶν. 

Μετὰ τὴν ἐξέτασιν τῶν μαρτύρων, ἑὰν μὲν ᾗ ἀπόδε:ξις διεξήχθη 

ἐπ᾽ ἀκροατπρίου, τὸ δυκαστήριον προθαίνει ἁμέσως εἰς τὴν ουζή- 

τισιν τῆς ὑποθέσεως, ιν δὲ διεξήχθη ἐκτὸς αὐτοῦ βραδύτερον καθ᾽ 

ὁρισθησομένην δικάσιμον. 
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τροπὶιν συγκειμένην ὑπὸ ἑνὸς τῶν ἀρχιερατικῶν αὐτοῦ με- 

λῶν καὶ τοῦ Α΄ γραμιιατέως αὐτοῦ, ἵνα κατὰ τὴν ὑπ) αὐτῖις 

ὁρισθπισομένπιν ἡμέραν μεταθῇ, εἰς Χάλικην καί, ἐπὶ παρου- 

σίᾳ τῶν διαδίκων νι τῶν πλπρεξουσίων αὐτῶν καὶ τοῦ 

ἕλλγινος διερµπνέως, λάθῃ τὰς μαρτυρίας αὐτῶν, μετὰ τὶιν 

ἐν τῇ ἀρχιερατικῇ καὶ ἱερατικῇ. αὐτῶν συνειδήσει διαθε- 

θαίωσιν ὅτι θέλουσιν εἴπη πᾶσαν τὶνν ἀλήθειαν καὶ μόνην 

τὴν ἀλήθειαν ἐπὶ τοῦ ὡρισμένου θέματος. 

Πρ. Μ. Σ. 19 Μαΐου 1893. 

Ττις ἐξετάσεως τῶν μαρτύρων προπγεῖται ἡ συζήτησις 

τῖις ἐξαιρέσεως ἣν μὶν αὐτῶν. 

Πρ. Μ. Σ. 39 ’Απριλίου καὶ 19 Μαΐου 1893. 

Κατὰ τὸν νόμον ἡ ἐξέτασις μαρτύρων διαθήιαις γίνεται 

ἐνόρκως (᾿Αρμ. Α, στ’, 21). Μ. Σ. 180 (1893). 

Τὰ ἐναντίον τῶν μαρτύρων ὡς ἀναξιοπίστων διατυπού- 

μενα δὲν δύνανται νὰ ληφθῶσιν ὑπ᾽ ὄψιν, ὡς καλυφθέντα 

κατὰ τὶιν ἐν τῷ πρωτοδίκῳ δικαστηρίῳ συζήτησιν, καθ᾽ ἣν 

ἐξονομασθέντων τῶν μαρτύρων, ἡ τότε ἐναγομένηι νῦν ὃ᾽ 

ἐφεσείουσα ἣν παροῦσα καὶ ἠδύνατο τότε ἵνα διατυπώσῃ 

τὰς ἐναντίον τῶν μαρτύρων ἐνστάσεις αὐτῖις. 

Ἱ. Σ. 111 (1899). 
᾿Απαράδεκτός ἐστιν ἡ μαρτυρία τοῦ δευτέρου μάρτυρος, 

ὡς μὶι ἀναφερομένη αὐτολεξεὶ Τι τοὐλάχιστον κατ᾿ ἔννοιαν, 

ὡς ῥπτῶς ἀπαιτεῖ ὁ νόμος ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος τῖις μαρ- 

τυρίας ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει (πολ. δικ. ἄρθρον 88), οὐδό- 

λως δὲ δύναται νὰ ὑποτεθῇ ἡ μαρτυρία αὕτιι ταὐτόσημος 

τῖς πρώτιις μαρτυρίας διὰ τῆς ἐν τῇ πρωτοδίκῳ ἀποφάσει 

ἀορίστου φράσεως «τοῦτ᾽ αὐτὸ δὲ περίπου καιέθηκεν ἐνόρ- 

κως καὶ ὁ μάρτυς Χ. Ι.»., καθόσον, διὰ συγκρίσεως ἀφπρῃ- 

μένων καὶ ἐξ ἀναλογίας λαμθανομένων, οὐδὲν δικαστήριον 
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δικαιοῦται νὰ δημιουργῇ, μαρτυρικὰς καταθέσεις καὶ ἐν- 

νοίας τούτων, ἄκυρος ἑπομένως τυγχάνει ἡ, ἐπὶ τῖις τοιαύ- 

της μαρτυρίας στηριχθεῖσα πρωτόδικος ἀπόφασις. 

Ἱ. Σ. 193 (18599). 

ς’) Ἐκτίμιόδις μαρτυριῶν. 

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ὑπάρχει ἀσυμφωνία μεταξὺ τῶν 

καταθέσεων τῶν μαρτύρων, μείζονος προτιμήσεως ἄξιαί 

εἰσι κατὰ νόμον (᾿Ἄρμεν. Α. 5’. 24) αἱ τῶν ξένων ὅλως πρὸς 

τοὺς διαδίκους. Μ. Σ. ϐ (1877). 

Τὸ ἐφετεῖον Ἰωαννίνων μὴν λαθὸν ὑπ᾽ ὄψιν τὰς µαρτυ- 

ρίας μαρτύρων καταθεσάντων ἐνόρκως καὶ καθ” ὧν οὐδεὶς 

προύτάθη, νόμιμος λόγος ἐξαιρέσεως παρεθίασε τὸν νόμον, 

ἀναιρετέα ἑπομένως ἐστὶν ἡ, ἀπόφασις αὐτοῦ. 

Ἱ. Σ. 65 (1887). 

Τὸ πρωτόδικον δικαστήριον, ἐναντίον πρὸς τὸν κείμε- 

νον νόμον, παρεδέξατο τὰς μαρτυρίας προσώπων, ἅτινα 

κατέθηκαν γεγονότα ἀντιφάσκοντα πρὸς τὰς προπγου- 
δ - ᾽ - [ή Ζ ᾽ ’ ε 5 

μεναςανυτων πιστοποιτισεις, διότι «οὐκ ἀκούονται οἱ ἐναν- 

|. Τὸ ἀξιόπιστον τῶν μαρτύρων καὶ ἵν βαρύτης τῶν μαρτυριῶν 

κεῖται ὃν τῇ κρίσει τοῦ δικαδτποίου, «οὐ δεῖ προσέχειν τῷ πλήθει, 

ἀλλὰ τῇ πίότει καὶ τῇ ἀκεραιότητι τῶν μαρτύρων» Ν. 3! ἢ 39 Π. 

(2332. 5)’ ἀπόδειξιν παρέχουδι μόνον ὀαφεῖς καὶ ὡρισμέναι μαρτυρίαι 

εἰς ἰδίαν τοῦ μάρτυρος ἀντίδπιψιν ὀτπριζόμεναι' κατ᾽ ἐξαίρεσιν δὲ 

συγχωροῦνται καὶ οἱ ἐξ ἀκοῦς μάρτυρες, ὅταν δηλαδὶι μάρτυρες αὐὖ- 

τήκοοι Ίιναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρχωσι, 

Λὶ μὴ στηριζόμεναι εἰς ἰδίαν τοῦ μάρτυρος ἀντίλδπιήιν μαοτυρίαι 

καταθιθάζονται εἰς τιν τάξιν τῶν ἁπλῶν τεκμηρίων. 

Τοὺς ὁρκιόθέντας μάρτυρας τὸ δικαστήριον δέον νὰ πιόδτεύῃ, 

οὐχ ἧττον πιότεύονται μᾶλλον οἱ τιμιώτεροι. ᾿Δομ. Δ. σ'., 31, 
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τιούιιενοι τοῖς ἐν ἐκμαοτυρίῳ ὑφ᾽ ἑαυτῶν εἰρημένοις». 

Ἱ. Σ. 93 (1890). 

Κατὰ τὸν νόμον ἐπὶ τῖις μαρτυρίας ἑνὸς καὶ μόνον μάρ- 

τυρος δὲν δύναται νὰ στπριχθῇ ἡ κατὰ τῖις συζύγου κα- 

τπγορία. Ἱ. Σ. 111 (1809). 
ν ν , 8 , ο ΑΝ , Κατὰ τὸν νόμον ('Αρμ. Α. 5’. 31) ἑνὸς μάρτυρος µαρ- 

’ ᾽ » ν . ε , / Ν λ 9. 

τνρία οὐκ ἔστι δεκτὴ ἐν οἱᾳδήποτε δίκῃ, κἂν συγκλητικὸς ἦ. 

Ἱ. Σ. 195 (1899). 

8 4. 

α΄. Γεγονότα δυνάμενα ν᾽ ἀποδειχθῶθι δι᾽ ὅρκου.] 

Κατὰ τὸν νόμον (᾿Αρμενοπούλου Α, 7, 1, 3) ἐν ἀπο- 

|. Ὅρκος εἶναι { πρᾶξις δι᾽ ἧς ἐπικαλεῖταί τις τὸν Θεὸν ὡς 

μάρτυρα τῆς ἀληθείας τῶν λεγομένων αὐτοῦ καὶ ὑποθάλλει ἑαυτὸν 

ὀυγχρόνως εἰς τὰς ἐναντίον τῶν ψευδοοκούντων ἀπβιλὰς τῶν τε 

ἀνθρωπίνων καὶ τῶν θείων νόμων. 

Ὁ ὄρκος εἶναι ἵν ὑποόχετικός, ὁδάκις ἀναφέρεται εἰς τὸ μέλλον, 

ὡς ὁ τῶν πραγματογνωμόνων καὶ τῶν μαρτύρων, βεθαιωτικὸς ὁδά- 

κις ἀναφέρεται εἰς τὸ παρελθόν, ὡς ὁ τῶν διαδίκων: ὁ τελευταῖος 

οὗτος ἐπιθάλλεται εἰς τᾶς ἑξῆς περιπτώσεις: 

α’) Ὁσάκις ὁ ἀποδευκνύων διάδικος ἐξαρτᾷ την ἀπόδειξιν τῶν 

ἰσχυρισμῶν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὅρκου τοῦ ἀντιδίκου αὐτοῦ, ὅτε ὁ ὅρ- 

κος λέγεται ἑπακτός. 

β) Ὁσάκις αἱ παρὰ τῶν διαδίκων προθαχθεῖσαι ἀποδείξεις δὲν 

ὑπαρκοῦσιν εἰς µόρφωσιν δικαδτικΏῆς πεποιθήόεως, ὅτε ὁ δικαστής, 

καθόσον ἐκ τῆς ἀποδείξεως ταύτης προέκυίαν πιθανότητες ὑπὲρ 

τοῦ ἑνὸς Τι τοῦ ἑτέρου τῶν διαδίκων, ἐπιθάλλει αὐτῷ ὄρκον καλού- 

Ίενον δικαστικὸν Τι ἀναγκαῖον καὶ εἰδικώτερον ἀναπληρωτικὸν δὴν 

ὑπιθάλληται εἰς τὸν ἀποδεικνύοντα, ἀπαλλακτικὸν δὲ ἐὰν εἰς τὸν 

καθ᾽ οὗ ἡ ἀπόδειξις. 
’ 

Υ). Ὁσάκις {ι μὲν βάσις τῆς ἀπαντήσεως εἶναι ἀποδεδειγμένητ, εἷ- 
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ρίᾳ τῶν ἀποδείξεων καὶ ἐν ἀμφιθολίᾳ ἐπάγεται ὁ ὅρκος, 

Μ. Σ. 59 (1806). 

Κατὰ τὸ ῥωμαϊκὸν δίκαιον ὄρκος ἐπιφέρεται μόνον ὑπὸ 

τοῦ δικαστοῦ ἐπὶ ἀγωγῶν, αἵτινες ἔχουσιν ἄλλοθεν δήλην 

τὴν ἀλήθειαν, ἐν ἀπορίᾳ ἀποδείξεων Τι ἐν τοῖς ἀμφιθόλοις" 

ἐπὶ δὲ τοῦ προκειμένου ἡ ἐπαγωγὶν τοῦ ὅρκου ὑπὸ τοῦ ἀν- 

τιδίκου οὐκ ἔστι νόμιμος καθόσον ἡ πραγματικότης τῖις 

ὀφειλῖις ἀνεγνωρίσθπι καὶ ὑπ᾽ αὐτῖις τῖις ἐναγομένης ὀψει- 

λέτιδος (Άρμεν. 9 1 περὶ ὅρκου 1) εἰς τρόπον ὥστε οὐδε- 

μία ἀμφιθολία περὶ τούτου δύναται νὰ ὑπάρχη. 

Μ. Σ. 91 (1867). 
Ὁ ἐναγόμενος δὲν δύναται νὰ δώση, ἕτεοον ὅρκον εἰ μὴν 0 0 μ 

τὸν τῆς εἰδήσεως, διότι ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως δὲν δύναται 

ναι δ᾽ ἀδύνατον νὰ ἐξακριθωθῇ, ἄλλως τὸ μέγεθος τῆς ζημίας, ὅτε 

ἐπιθάλλεται τῷ ὀνάγοντι ὅρκος περὶ τούτου καλούμενος ἐκτιμπτικός, 

Ὁ ὅρκος κατὰ κανόνα δίδοται περὶ τῆς ἀλπθείας ἣ ἀναληθείας 

τοῦ πράγματος εἰς ὃ ἀναφέρεται' μόνον δὲ ὁσάκις ὁ ὁμόόων δὲν ἔχει 

ἰδίαν τούτου γνῶδιν, συγχωρεῖται αὐτῷ νὰ ὁρκιδθῇ τὸν τῆς εἰδή- 

όεως ὅρκον, τοιοῦτος δ᾽ εἶναι ὁ τῶν κληρονόμων, τῶν κπιδεμόνων 

κλπ. Ν. 10 Βασ. 40.5, Ν. 89. 53 ὄχολ. 2 Βαδ. 23.5, Ἐχμπ. Νομ. ἄρθρ. 1416, 

Ὁ ὅρκος δύναται νὰ ἐπιθλδπθῇ, ἐπὶ πάσης γενικῶς ἰδιωτικῆς δια- 

φορᾶς καὶ ἐπὶ παντὸς οὐδιώδους γεγονότος,ἐὰν εἰδικοὶ νομικοὶ ὁρι- 

ὀμοὶ δὲν διαγράφωσι ῥητῶς τοὐναντίον. Ν. 95. 13 Σε καὶ δ! 

Βασ. 25.5. 

''" Ὁ ὅρκος κατ᾽ ἀρχῖιν ἐπάγεται εἰς τὸν ἐν τῇ δίκῃ διάδικον καὶ 

νομικὸν πρόόωπον ἂν ἦναι οὗτος, ὅτε ὁ ὄρκος δίδοται ὑπὸ τῶν 

προϊσταμένων αὐτοῦ. 

Ὁ ἄνπόος κατὰ τὸν νόμον, ᾿Αρμ.Λ, ζ’, 114, δὲν εἶναι ἀνίκανος 

πρὸς ὁρκοδοσίαν, Ἡ δ᾽ ἑτέρα διάταξις τοῦ ᾽Αρμενοπούλου «ὄρκος 

οὐκ ἐπιφέρεται ἀνήθω» σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι ὑπόχρεως ὁ ἄνπόος 

τὸν ἐπαχθέντα αὐτῷ ὄρκον νὰ δεχθῆ, ἀλλὰ δοθεὶς ἔροωται ὁ ὅρκος 

τοῦ ἀνήθου. 
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ε/ ή » - 2” 3 / ν . - -Ἔ 

ἵνα γνωρίζῃ εἴ γε τῷ ὄντι ὀφείλεται τὸ ποσὸν τοῦτο τῷ 

ἐνάγοντι. Μ. Σι 1 {1899}. 

Ἐν ταῖς περιπτώσεσι καθ’ ἃς ὑπαρχούσης ἀμφιθολίας 

περί τινος πράγματος δὲν δύναται νὰ φανερωθῇ ἄλλοθεν ἡ 

ἀλήθεια, ὁ νόμος ἐπιτρέπει τῷ δικαστῇ, ἵνα ἐπιθάλῃ αὐτε- 
- 

παγγέλτως ὅρκον (᾿Άρμεν. Α. 2. 1. 3.), ἀπόκειται ὃ᾽ αὐτῷ 

οὐ μόνον ὅπως σταθμίσῃ τὰς ὑπαρχούσας ἀποδείξεις, 

ἀλλ᾽ ἀποθλέΐῃ, καὶ εἰς τὶιν κρείττονα τοῦ πράγματος 

γνῶσιν. Μ. Σ. 9 (1880). 

Τὸ δικαστήριον δὲν παραδέχεται τὴν ἐπαγωγὴν ὅρκου 

μηδεμίαν δυναμένου νὰ ἔχῃ ἐπιρροῖιν εἰς τῖιν ἔιθασιν τῖις 

δίτηις. Μ. Σ. 311 (1889). 

6’) “Όρκος κλπρικῶνο] 

Οἱ ἀρχιερεῖς ὁρκιζόμενοι ἐνώπιον τοῦ ὁρισθέντος πρὸς 

ἐξέτασιν αὐτῶν εἰσπγπτοῦ. ἀρχόμενοι λέγουσι: «διαθεθαιῶ 

ἐπὶ τῇ ἀρχιερατικῇ μου συνειδήσει ὅτι κτὸ..» 

Μ. Σ. 99 (1877). 

1. Οἱ κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ ἐν γένει δυμϑώνως ταῖς εὐαγγελι- 

καῖς διατάξεθι καὶ ταῖς ἱεραῖς καὶ κανονικαῖς παραδόσδεσιν εἴθιόται 

καὶ νενόμισται ἀνέκαθεν ὃν τῇ ἁγίᾳ τοῦ Χοιότοῦ ᾿Εκκληιδίᾳ. ἵνα 

εἴτε ὃ τὶ μαρτι'ρίᾳ εἴτε καὶ ὡς διάδικοι ὃν τοῖς δικαστηρίοις εἰδκα- 

λούμενοι διαθεξαιῶσιν ἐπὶ τῆς ἱερατικῆς καὶ 1 οναστικῆς αὐτῶν 

ὀυνειδήόεως περὶ τοῦ προκειμένου πράγματος εἴτε καταφάόκοντες 

εἴτε ἀπολάσκοντες κατὰ τῖν Π. καὶ Σ. ὑγκύνλιον τοῦ μηνὸς δθρίου 

1849, Τιν ὅρα κατωτέρω. 

Προσκαλούμενοι δ᾽ ἵνα ὁρκισθῶσιν εἴτε ἕνεκα ἀστικῶν, εἴτε ἕνε- 

κα ποινικῶν ἀγωγῶν ἐν τοῖς πολιτικοῖς Τι ποινικοῖς δικαστηρίοις, 

ὁρκίζονται ἐν τῷ οἰκείῳ Πατριαρχείῳ Τι τῇ; Μπιτροπόλει κατὰ τὴν 

Βεζυρικὶιν ἐγιεύκλιον τῆς 29 δζεμαδζή-οὐλ-ἀχήρ 1388 καὶ 99 Ἴανου- 

αρίου 1300 (1891) 
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Ὁ ζπτπθεὶς ἵνα μαρτυρήσῃ ἐνώπιον τοῦ ἀνακριτοῦ τοῦ. | 
ἑλλ. προξενείου ἱερεὺς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐμφανισθῇ 

ἐνώπιον αὐτοῦ. Πρ. Ἱ. Σ. 15 Μαρτίου 1876. 

Ἐπειδὴι ὁ ἱερεὺς ἐθιάσθη νὰ ὁρκισθῆ. εἰ μὲν κατὰ συνεί- 

ὅπσιν ὡρκίσθη ὑπάρχει ἀνεύθυνος, ἀλλὰ πρὸς τελείαν ἀνά- 

παυσιν τῖις συνειδήσεως αὐτοῦ δέον νὰ ὑποθάλπ ἑαυτὸν 

εἰς τεσσαρακονθήμερον νπστείαν καὶ ἀποχὶν ἀπὸ πάσης 

ἱεροπραξίας. Πρ. Ἱ. Σ. 15 ᾿Απριλίου 1871, 

Ὁ κληρικός, ὡς ὁρκισθεὶς ἅπαξ διὰ παντὸς κατὰ τῖνν 

χειροτονίαν αὐτοῦ, οὐδέποτε δύναται νὰ δώση ὅρκον, εἴ 

που δὲ δεήσει ἵνα μαρτυρήσῃ ἐπὶ ὑποθέσεών τινων, πράτ- 

-πει τοῦτο ἐν τῇ Μητροπόλει βεθαιῶν ἐν βάρει τῖις Ἱερατι- 

κῖις αὐτοῦ συνειδήσεως ὅτι θέλει εἴπη τὶιν ἀλήθειαν εἰς 

ὅτι ἐρωτηθῇ. γλυήι Σ. [5 Ἰουνίου 1889. 

γ΄) "Όρκος δικαστικός, 

Ὁ νόμος! ἀφῆκεν εἰς τὶιν τοῦ δικαστοῦ ἐκτίμησιν ὅπως 

ἐπιθάλληῃ, αὐτεπαγγέλτως τὸν ἀναγκαῖον δικαστικὸν ὅρκον 

θἀτέρῳ τῶν διαδίκων, εἴτε τῷ ἀποδεικνύοντι τὸν ἀναπλπ- 

ρωτικόν, ὅταν ὑπάρχωσι πλείονες λόγοι ὑπὲρ τῖις πιθανό- 

τπτος τοῦ ἰσχυρισμοῦ αὐτοῦ, εἴτε τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ τὸν 

ἀπαλλακτικόν. Μ. Σ. 11 (1819) 109 (1867). 

Τῶν καταθέσεων τῶν πιαρτύρων μὴν οὐσῶν ἀντιφατικῶν 

πρὸς ἀλλήλας καὶ περιεχουσῶν ἱκανὰ στοιχεῖα, καθιστῶν- 

τα λίαν πιθανοὺς τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῖις ἀποδεικνυούσης, 

1. «Ἐν τοῖς ἀμφιόόλοις εἴωθεν ὁ δικαϑτὴς ὅρκον ἐπιφέρειν καὶ 
οὕτω ψηφίζεσθαι» Ν. 831 Βασ. (93. 5). «Ἐπὶ τῶν καλῇ πίστει καὶ 
ἄλλων ἀγωγῶν δύναται ὁ δικαστὴς ἐν ἀπορίᾳ τῶν ἀποδείξεων ὅρ - 
Κον ὑπιφέρειν» Ν. 45 (Βασ. αὐτόθι]. 
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ἐπιθάλλεται ταύτῃ αὐτεπαγγέλτως ἀναπλπρωτικὸς ὅρκος. 

Μ. Σ. 81 (1981). 

δ΄) Ὄρκος ἐκτιμπτικός. 

Ὁσάκις πρόκειται περὶ διεκδικήσεως πραγμάτων ἀπο- 

λεσθέντων, ὧν τινων ἡ, ἀξία οὐκ ἔστιν ἀποδεδειγμένη, ὁ 

διεκδικῶν δύναται μὲν ὁρίσαι τὶνν ἀξίαν αὐτῶν δι’ ἐκτιμπι- 

τικοῦ ὅρκου, οὐχ ἧττον ὅμως καὶ τὸ δικάζον δικαστήριον 

δύναται µετριάσαι τὴν ὁρισθεῖσαν ἀξίαν κατ᾽ ἰδίαν ἐκτί- 

μπσιν. Μ.Σ. δῚ (1865), 

Μὴ οὔσης δυνατῆς ἄλλως τῖις ἐξακριθώσεως τῖις ἀξίας 

ἐπιδίκου τινὸς ἀντικειμένου, ὁ δικαστὶις ὀφείλει κατὰ νό- 

μον νὰ ἐπιθάλῃ τῷ ἐνάγοντι τὸν ἐκτιμπτικὸν ὅρκον, ὁρίζων 

ἅμα καὶ τὸν ἀνώτατον τῆς ἀξίας ὅρον, Βασίλ. Ν. 4, 2 Ν. 

5 (99, 6). Μ. Σ. 8 (1812). 
Κατὰ τὸ ῥωμαϊκὸν δίκαιον, ὅπερ διέπει τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, ὁ 

ἐκτιμπτικὸς ὅρκος ἐπιθάλλεται ὁσάκις ἡ μὲν ἀπαίτησις εἷ- 

ναι ἐντελῶς ἀποδεδειγμέντι ἣι ἀναμφισθήτητος τὸ δὲ μέγε- 

θος αὐτῖις ἐντελῶς ἀναπόδεικτον Μ. Σ. 17 (1881). 

ε’) ᾽Αποτελέόματα δόδεως ἢ μὶι τοῦ ὅρκου.! 

Νατὰ τὸν νόμον (᾿᾽Αρμ. Α. ζ’.) ὁ ὅρκος, ἐπιφερόμενος εἴτε 

παρὰ τοῦ ἀντιδίκου εἴτε παρὰ τοῦ δικαστοῦ, τέμνει τὴν ἀμ- 

φισθήτνισιν, ἔοικε γὰρ διαλύσει καὶ μείζων ἐστὶ ύήφου, 

Ι. Ὁ εἰς ὃν ἐπάγεται ὁ ὄρκος ὀφείλει νὰ δηλώσῃ, ἐντὸς τῆς παρὰ 

τοῦ δικαστηρίοι! ταχθείότις ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας, ἂν δέχηται, 

ἀποποιῆται Τι ἀντεπάγ]ι τὸν ὄρκον, διότι ἄλλως τὸ γεγονὸς ἕνεκα 

τοῦ ὁποίου ἐπήχθη ὁ ὄρκος θεωρεῖται ὡς ὡμολογημένον, «ἀντὶ ὁμο- 

λογοῦντός ἐότιν ὁ μὴ ὀμνὺς μηδὲ ἀντεπάγων» Ν. 98 Βαό. 932,5. 

Ὁ δικαστικὸς ὄρκος δὲν ἀντεπάγεται, ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ, ὡς ἀναπλη: 
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διότι ὁ ἐπάγων ὅρκον δὲν ἐξαρτᾶ τὶιν λύσιν τῆς διενέξεως 

ἐκ τῖις δόσεως ὅρκον ἀληθοῦς, ἀλλ᾽ ἐκ τῖις ἐν γένει δόσεως 

ὅρκου. Μ. Σ. 19, 9 (1874). 

Μὶι δοθέντος τοῦ ὅρκου συμφώνως ταῖς ἐν τῇ ἀποφάσει 

διατυπώσεσι καὶ ἐντὸς τῖις ὁρισθείστις προθεσμίας, τὸ Συμ- 

θούλιον δὲν δύναται νὰ χορπγήστι τῷ αἰτοῦντι νέαν προ- 

θεσμίαν πρὸς ὁρκοδοσίαν. Μο ο 2» 181}. 

Ὁ δοθεὶς ὅρκος κατὰ τὸν νόμον ἀποτελεῖ πλήρη ἐν τῇ, 

δίκῃ ἀπόδειξιν, διότι τέμνει ἐξ ὁλοκλήρου τὴν μεταξὺ τῶν 

διαδίκων διαφοράν. Μ. Σ. 87 (1887). 

Ἡ μὴ δόσις τοῦ ὅρκου, ὃς ἐπεθλήθη εἰς τὸν ἕτερον τῶν 

διαδίκων, δὲν ἀπαλλάττει τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ τῖις δόσεως 

τοῦ ἐπιθλπιθέντος αὐτῷ ὅρκου. Πρ.Μ Σ. 2] Σ)6ρίου 1888. 

Ἡ ἄρνησις τοῦ ἐναγομένου ὅπως παραδεχθῇ, τὸν ἐπι- 

θλπθέντα αὐτῷ ὅρκον ἀποτελεῖ νόμιμον τεκμήριον ὅτι όμο- 

λογεῖ οὗτος τῖιν ἀγωγήν. Μ. Σ. 199 (1889). 

ς’) Πατριαρχικὶι καὶ Συνοδικὶι ᾿Εγκύικλιος περὶ ὅρκου 

τοῦ ἔτοις Εθ49. 

ε, ενΔιὰ ταῦτα ἵν καθόλου τοῦ Χριότοῦ ἁγία ἡμῶν ᾿Ανατολικἠν καὶ 

᾽λποότολικῖι Εκκλησία τὴν ἀρτίως ἀναφανεῖόαν καὶ δπι]ιοδιευθεῖόαν 

ἠυχόλεθρον καὶ κακόφρονα ἑτεροδιδασικαλίαν τοῦ ἐξεῖναι ὀμνύειν 

ἀπολύτως τοὺς ὀρθοδόξους χριότιανούς, ὡς ψυχικῆς διαφθορᾶς τοῦ 

χριότεπωνύμόυ πληρώματος παραίτιον διὰ τὴν εἰδαγομέντιν κατα- 

ὑρύντισιν τοῦ φοθεροῦ χοήματος τοῦ ὄρκου καὶ ὡς ἀντιθαίνουδαν τῇ 

ρωτικὸς συμπλπροῦται ἡ πρότερον ἀτελῖς ἀπόδειξις, ἐὰν δ᾽ ὡς 

ἀπαλλακτικὸς ἐκμπδενίζεται αὕτη. ᾿Εὰν ὅμως δὲν δοθῇ τότε θεωρεῖ: 

ται ὠμολογπμένον τὸ ἐναντίον ἐκείνου τὸ ὁποῖον ἐπρόκειτο νὰ βε- 

ύαιωθῇ διὰ τοῦ ὄρκου: 

Καὶ ὁ ἐκτιμπτικὸς ὅρκος ἐπίσης ἀντεπάγεται. 

Κατὰ τοῦ δοθέντος ὅρκου εἶναι ἀπαράδεκτος πᾶσα ἀνταπόδειξις, 
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θείᾳ ἐντολῇ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ ταῖς λοιπαῖς ἀποδτολικαῖς καὶ 

πατοικαῖς διατάξεδιν ἀντιότρατευομένην καὶ ὅλως πολεμίαν τῇ ὁρθῇ, 

καὶ ὑγιαινούδῃ διδασκαλίᾳ τῆς ἁγίας καὶ ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, 

ἁποκπρύττει ἄρδην καὶ ἀποοκυθαδίζει καὶ μηδεμιᾶς παραδοχῆς 

καὶ προσοχῆς ἀξίαν τῷ χριστωνύμῳ πληρώματι ἀποφαίνεται. Κοινῇ 

δ᾽ ὁμοδώνῳ γνώμῃ τῶν ἁγιωτάτων ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν, καὶ τῶν 

ἱερωτάτων ᾿Αρχιερέων, διὰ τοῦδε τοῦ ἐκκλιιδιαστικοῦ αὐτῆς ἐγκυ- 

κλίου γράμματος θεδπίζουσα καὶ ὁριζομένπ ὀυνῳδὰ τῇ, θείᾳ διακο- 

λεύθδει τοῦ Σωτῆρος, καὶ ταῖς ᾿Αποοτολικαῖς καὶ πατοικαὶῖς ἁποψφά - 

δεσιν, ἀθέμιτον ὅλως παρὰ τῇ ἁγίᾳ καὶ ἀμωμήτῳ ἡνμῶν πίότει δια- 

κπρύττει τὸ ὁρκίζεόθαι τούς εὐσεθεῖς χριστιανοὺς εἴτε κατ᾽ ἰδίαν, 

εἴτε καὶ ἐν δικαστηρίοις. Καὶ πάντας τούς ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξους 

αὐτῆς λαοὺς νουθετεϊἀπέχεσθαι ὅλως καὶ φυλάττεσθαι παντὸς ὄρκου' 

τὰς δὲ προσπιπτούσας διαφορὰς διαλύειν εἰρπνικῶς καὶ μήτε ὄρκον 

ἐπάγειν τοῖς ἀδελφοῖς μήτε παρ᾽ αὐτῶν ἀντιλαμθάνειν, ἀρκουμέ- 

νους τῇ ὃν φόόῳ Θεοῦ μαρτυρίᾳ τῆς ἑαυτῶν συνειδήσεως καὶ τῖιν 

ἐν Χριότῷ εἰρήνην πολὺ μᾶλλον προτιυῶντας ὃν διαπληκτίζεδθαι 

μλλόμενους ἐν τοῖς δικαστηρίο᾽;ς κατὰ τὸ ἀποόστολιικόν' εἴιδγι μὲν οὖν 

ὅλως Πττημα ἐν ὑμῖν ἐότυν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν’ διατὶ 

οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖόθε, διατὶ οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερθοῖσθε; ἀλλ᾽ ὑμεῖς 

ἁδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε καὶ ταῦτα ἀδελφούς». Ποὸς δὲ τοὺς προ- 

βαλλομένους τὴν ἐκ τῆς Ῥωμαϊκῆς νομοθεδίας ἔκπαλαι κεκρατη” 

κυῖαν διάταξιν,ὀμινύειν ἐπὶ τῶν θείων εὐαγγελίων τοὺς δικαζομένους 

ἐν τοῖς δικαδτπρίοις πρὸς πίότωσιν τῶν παρ᾽ αὐτῶν λεγομένων, ἔότι 

μὸν εἰπεῖν, ὅτι καὶ διατάγματα πάλιν τῶν ὀρθοδόξων Βαδιλέων κω- 

λύουδι τοὺς χοιδτιανοὺς ἀπὸ τοῦ ὅρκου: οὕτω τὸ διάταγμα τῶν 

τοιῶν αὐτοκρατόρων Βασιλείου, Κωνόταντίνου καὶ Λέοντος,ἀντὶ τοῦ 

ἐπὶ τῶν εὐαγγελίων ὅρκου, θεσπίζει λέγειν τοὺς χριστιανούς, «μάρ- 

τυς Κύριος ὁ Θεὸς καὶ ὁ τόπος ἐν ᾧ ἵσταμαι» (ὁ θεῖος δηλονότι ναός). 

Ἡ δ’ οὖν Ἐκκλπιοία τῇ μὲν εἰρημένῃ, πολιτικῇ, Ῥωμαϊκῇ, νομοθεσίᾳ 

ὑποχωρεῖ ἐξ ἀνάγκιις ἀνεχομένηι, εἴ γε πρὸς μειζόνων κακῶν καὶ 

κινδύνων ἀπαλλαγῖιν καὶ οἰκονομίαν ἐπιθάλλοιτο παρὰ τῶν πολη- 

τικῶν νόμων ὄρκος, (ὡς μήποτε ὄφειλε)! τούς γε μὴν ἀναγκασθέν- 

τας ὑπὸ πολιτικῶν νόμων ὁρκωμοτῆσδαι, πρῶτον μὲν παραγγέλλει 

καὶ εὐορκήσαντας ἐξευμενίζειν τὸ θεῖον καὶ αὐτὶ ὑπὲρ αὐτῶν εὐχὰς 

καὶ δεήσεις προσάγει πρὸς τὸν μὴν ὀμόσαι ὕλως ἐντειλάμενον Δεσπό- 

την καὶ Ιζύριον, ἵνα τῆς αὐτοῦ φιλανθρωπίας «εἰ ὅρκῳ ὑπήχθησαν» 

| 

Ϊ 
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τύχωσι. Ἔπειτα δὲ τούτοις εὐορκεῖν ἐπιτάττει καὶ τὸν ἴδιον ὅρ- 

Κον ἀπαράθατον διαφυλάττειν, ἁγνοὺς ἑαυτοὺς καὶ καθαροὺς δια- 

τηροῦντας ἀπὸ πάσης ψευδορκίας τε καὶ ἐπιοοκίας, ὡς ἀπὸ ἀρνή- 

όεως Θεοῦ. Τὸν δὲ ἱερὸν αὐτῆς Κλῆρον καὶ τοὺς τὸν ὁωτήριον τῆς 

μοναδικῆς πολιτείας ζυγὸν ἀραμένους, οὔτε κατ᾽ ἰδίαν οὔτε ἐν 

τοῖς δικαστηρίοις κᾶν τε ὡς μάρτυρες κἄν τε ὡς διάδικοι παρα- 

ὁτῶσιν, ὅρκον ὀμνύειν οὔτ᾽ ἐπιτρέπει, οὔτ᾽ ἀνέχεται' δεινὸν γὰρ 

καὶ πέραν δεινοῦ εἴπερ ὁ τῶν θείων μυστηρίων ἱερουργὸς καὶ τοῦ 

λαοῦ πνευματικὸς προϊστάμενος καὶ τύπος αὐτῷ καὶ ὑπογραμμὸς 

τῆς κατὰ Θεὸν ἀληθοῦς πολιτείας εἶναι τεταγμένος καὶ τὸ κήρυγμα 

τοῦ Εὐαγγελίου πεπιστευμένος παραθαίνει τοῦτο δημοσίως ὁρκωμο- 

τῶν καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν θείων εὐαγγελίων ὀμνύων ἄντικρυ τῆς «μὴ 

ὀμόσαι ὅλως» Ιυριακῆς ἐντολῆς. Πῶς δὲ καὶ ἡ πνευματικῖι αὐτοῦ 

ποιμαντορία τε καὶ διδασκαλία τὸ ἀξιόπιότον ἕξει εἴ γε ἐν τοῖς 

βιωτικοῖς πράγμασιν ὁ λόγος αὐτοῦ καὶ τὸ Ναὶ καὶ τὸ Οὔ οὐκ 

ἔχει τὸ ἀξιόχρεων ἄνευ ὅρκου ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἐπὶ Θεοῦ 

παρόντος καὶ ἀκούοντος, πανδήµμως προϑερόμενον; 

Μόλις τοῖς αἱρετικοῖς κλπρικοῖς ὡς ἔξω τῆς ἐκκλιιδίας πεπλα- 

νημµένοις, ὁ τοιοῦτος πολιτικὸς ἐπετίθετο ὅρκος, ὅτε τὸν λίθελλον 

τῆς ἑαυτῶν ὁμολογίας προσέφερον,ἐπιστρέφοντες εἰς τὴν ὀρθοδοξίαν 

καὶ τῖιν αἴρεόιν αὐτῶν ἀναθεματίζοντες, ὅπως, ἐὰν πάλιν ἁποόκιρ- 

τίσωσιν, ὑπόδικοι ὦσι μὴ μόνον ταῖς ἐκλποιαδτικαῖς, ἀλλὰ καὶ 

ταῖς ἐκ τῆς πολιτικῆς νομοθεσίας κατὰ τῶν ἐπιόρκων ποιναῖς. Διὰ 

ταῦτα συμφώνως ταῖς εὐαγγελικαῖς διατάξεσι καὶ ταῖς ἱεραῖς καὶ 

κανονικαῖς ποραδόσεσιν, εἴθισται καὶ νενόμιόται ἀνέκαθεν ἐν τῇ 

Ἁγίᾳ τοῦ Χριδτοῦ Ἐκκλιιθίᾳ ἵνα πάντες οἱ ἱερωμένοι καὶ μοναχοί, 

εἴτε ἐπὶ μαρτυρίᾳ εἴτε καὶ ὡς διάδικοι ὃν τοῖς δικαστηρίοις εἰδκα- 

λούμενοι, διαθεθαιῶσιν ἐπὶ τῆς ἱερατικῆς καὶ μοναδτικῆς αὐτῶν 

συνειδήσεως περὶ τοῦ προκειµένου πράγματος εἴτε καταφάσκοντες 

εἴτε ἀποφάόκοντες. ᾿Εότι δὲ τὸ ἔθος ἀρχαῖον καὶ ἀποστολικόν, εἴγε 

καὶ ὁ θεῖος Παῦλος λέγει: «ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριδτῷ οὐ ψεύδομαι, 

ὀυμμαρτυρούόπς μοι τῆς συνειδήσεως» καὶ εἰν γὰρ καύχνις ἡμῶν 

αύτη ὁότὶ τὸ μαρτύριον τῆς συνειδίιδεως ἡμῶν, ἵνα ᾗ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ 

Ναί, Ναὶ καὶ Οὐ, Οὔ», (Β’. Κορινθ. 19, 11). Καὶ ἐπὶ δικαστηρίου δὲ 

κρινόμενος ἔδιεγεν «ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ. πεπολίτευµαι τῷ 

Θεῷ» (Πραξ. κγ’). "Ὅθεν καὶ Ἰωάννης ὁ ἀοίδιμος Πατριάρχης Ιίων- 

σταντινουπόλεως ἀθωούμενος πρὸς τὸν πάπαν Κωνόταντῖνον ἔγρα- 
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φεν. «Αὐτὸ τὸ μαρτύριον τῆς δυνειδήδεως ἱιμῶν,ὅπερ καύχημα ἑαυ 

τοῦ ὁ θεῖος Απόστολος διωρίδατο, προθαλλόµεθα εἰς παράστασιν τῆς 

ἀλπθείας τῶν ἐξ ἡμῶν λεγομένων» (6υνοδ. συλλ. Τ. 9 σελ. 101). ΤῸνν 

ἐν συνειδίίσει ταύτην διαθεθαίωσιν φαίνεται νοῶν καὶ νόμος ἀρχαῖος 

λέγων περὶ τῶν κλπρικῶν, «ἵνα κατὰ τὸ πρέπον ἐνώπιον Θεοῦ 

εἴπωσιν ἃ γινώσκουσι», (᾽Αρμενόπουλος)' καὶ ἄλλος δὲ νόμος βα- 

σιλικὸς ῥητῶς διδάσκει ὅτι «ὑπὸ τῶν ἐκκλιδιαστικῶν θεσμῶν καὶ 

τοῦ κανόνος οἱ κλπιρικοὶ κωλδύονται ὁρκωμοτεῖν» (Κωδ. Ἰουστινιανοῦ 

βιό. α’ τίτλ. Υ΄’., 20) Τοῦτο καὶ ὁ ἀρχαῖος Νομοκάνων βεθαιοῖ καὶ 

τοῦτον τὸν τῆς διαθεθαιώσεως τύπον καὶ ἵν πολιτικὴ νομοθεσία τῶν 

ἁπανταχοῦ τῆς ὀρθοδόξου ᾿Εκκλιδίας ἐπιδημοτάτων δικαστηρίων 

ἀντὶ ὅρκου διατάττουσιν ἐπὶ τῶν κλιρικῶν ἄχραντον καὶ ἁμίαντον 

τὴν ἱερωσύνητιν ἀπὸ τῆς δημοσίου παραθάδεως τοῦ εὐαγγελίου δια- 

ῥυλάττουόαι καὶ τῆς ὃκ τοῦ ὅρκου τικτοµμέντις πολλάκις ἐπιορκίας 

τὸν ἀρχιερέα καὶ ἱερέα καὶ τὸν διάκονον τῶν τοῦ Θεοῦ μυστιιρίων 

ἐξασφαλίζουδαι, ἅμα δὲ καὶ τῖν ἓκ τῆς δυνειδήδεως αὐτῶν διαθε- 

δαίωσιν ἀντὶ ὅρκου πρὸς πίότωσιν Ἰδοδυναμοῦδαν ἀποδεχόμεναι, 

ὡς ἐνώπιον Θεοῦ προσφερομέντιν: «ἃ γὰρ ὡς ἐπὶ Θεοῦ παρόντος 

προσφέρομεν, τοῦτο ἔχομεν ὅρκον ἡιμεῖς» καὶ ὁ Μέγας Αθανάσιος 

ἀποφαίνεται. ᾿Εὰν δὲ ποτέ τις τῶν κληρικῶν ψευδῆ, βεθαιώδας ἐπὶ 

τῆς ἑαυτοῦ δυνειδήδεως Φφωραθῆ, τὶν αὐτῖν τοῖς ὀπιορκοῦόι παρὰ 

τῇ Ἐκκλιισίᾳ καὶ παρὰ τοῖς πολιτικοῖς νόμοις ὑφέξει ποινήν. Οὐ- 

δένα γὰρ ἀδικοῦντα οὔτε θεῖος οὔτε ἀνθρώπινος νόμος ἀτιμώρητον 

παραθλέπουσδι. Διὰ ταῦτα ἡ Αγία τοῦ Χριστοῦ καθολικῖι καὶ ἀπο- 

ὀτολικῖι ᾿Ἐκικλιιδία, κπιδοµέντι τῆς κοινῆς δωτποίας τῶν πνευµατι- 

κῶν αὐτῆς τέκνων, τούς τε λαϊκοὺς χοιδτιανούς,ὼς προείργιται, νου- 

θετεῖ φυλάττεσθαι παντοίως καὶ ἀποφεύγειν τὰς ὁρκωμοσίας. . Ἐὰν 

δὲ ποτέ τις ἀνάγκη κατὰ τῖν πολιτικὶὶν νοµοθεδίαν τὸν ὅρκον αὖ- 

τοῖς ὑπιφέρῃ, εὐορκεῖν γοῦν αὐτοὺς ἀκριθῶς καὶ ἀνωτέρους ἑαυ- 

τοὺς ἀπὸ πάσης ὑπιορκίας διατηρεῖν συμθουλεύει' τούς τε φιλο- 

θέους καὶ φιλανθρώπους πολιτικοὺς δικαστὰς προτρέπεται καὶ 

παραινεῖ διὰ τὸν Κύριον μῖι ταχεῖς μηδὲ συχνοὺς μηιδ᾽ ἐπὶ ὀμικροῖς 

ἐπάγειν τοῖς δυκαζομένοις τοὺς ὅρκους, ἵνα μὴ τὸ φοθερὸν τοῦ ὅρ- 

κου χρῆμα εἰς συνήθειαν ἐμπεσὸν κάἀταφρονπθῇ καὶ καταπλιμµμ- 

ρΊιόπι τὴν πολιτείαν ἐπιορκία, ὑξ ἧς μοχθηρία παντοία καὶ {ψεῦδος 

καὶ ἀδικία πηγάζει καὶ ἀνομία τὸ τῶν νόμων σθένος ὀξαμαυροῦσα 

καὶ τὸ πανώλεθρον δρέπανον τῆς θείας ὀργῆς, ὅπερ ὁ Προφήτιις 

2 --θρα 3ο Άθως «ὐνάςί- ος 
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ἑώρακε Ζαχαρίας, κατὰ τῶν ἐπιορκούντων ἐπαγομένιις' ἰδίως δὲ τοῖς 

τοῦ βήματος παραγγέλλει καὶ διατάόσδει, ἀρχιερεῦσί τε καὶ ἱερεῦσι 

καὶ διακόνοις καὶ τοῖς μοναχοῖς, ἁγνοὺς πάντῃ ἑαυτοὺς διατηρεῖν 

καὶ καθαροὺς ἀπὸ παντὸς ὅρκου ἰδίου τε καὶ τοῦ πολιτικῶς ἐν ιοῖς 

δικαστηρίοις ἐπὶ τῶν θείων εὐαγγελίων ἐπαγομένου. Πιόδτοποιεῖν 

δὲ τοὺς διαδίκους καὶ δικαστὰς περὶ τοῦ προκειμένου πράγματος 

διαθεθαιοῦντες ὑπὶ τῆς ἱερατικῖς ἣν 1 οναότικῆς αὐτῶν ὀυνειδίσεως 

ἐφ᾽ ἡ καὶ πᾶς ὅρκος ἑστήρικται καὶ προσέχειν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ 

τῷ ποιμνίῳ, μήποτε ψυχολέθρου σκανδάλου παραίτιοι γένωνται, δη- 

μοσίως περιπεόόντες εἰς τῖιν ἀπηγορευμέντιν ὁρκωμοσίαν. Εἰ δέ τις 

τῶν ἱερωμένων ἢ μοναστῶν, ἐναντία τῆς εὔὐαγγεδικῆς καὶ ἐπκκλγιδια- 

ὀτικῆς διατάξεως ποιῶν, καὶ ὅρκον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἐπάγων ἂν 

ἀναδεχόμενος φωραθείη, ὑπόδικος ἔόται βαρυτάτης ἐπιτιμίας ὡς 

ἐναντίον τῷ θείῳ Εὐαγγελίῳ, ὃ καταπεπίότευται, πανδήµως ἀντι- 

φερόμενος καὶ τὰς ἱερὰς καὶ κανονικὰς παραδόόεις καταπατῶν καὶ 

τὸ μέγα τῆς ἱερωόύνης ἀξίωμα ἐνώπιον πάντων τῶν πιστῶν, ὡς οὐκ 

ἀξιόπιότον φέρον τὴν δυνείδησιν, καθυθρίζων, καὶ θύραν εἰς ἐπιορ- 

κίαν καὶ κατ᾽ αὐτὸ τὸ θεῖον τάγμα δημοσίως διανοίγων, ἐφν᾽ ᾗ τοὺς 

ἐμπεπτωκότας ὁ ἀποστολικὸς Κανὼν παντελῶς ἀπογυμνοῦσθαι τῆς 

ἱερωσύνης καὶ καθαιρεῖσθαι θεδπίζει. "Ἐπὶ τούτοις καὶ τὸ παρὸν 

ἐξεδόθη ἐκικλιιδιαστικὸν ἐγκύκλιον, ἀποφαντικόν τε καὶ παραινετι- 

κὸν γράμμα πρὸς κοινῖιν τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ὠφέλειαν καὶ 

πνευματικὴν ὁδηγίαν. 

Ἓν ἔτει 1819ῳ κατὰ μῆνα Ὀκτώόοιον, ἐπινεμήδεως Ππς. 

ΤΟ πατριάρχης Κωνστ[πόλεως "Άνθιμος ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἀποφαίνεται 

Γ3δ2; ᾽ ;Αλεξανδρείας Ἱερόθεος η η : 
Ἱ Ὁ ἡ ᾿Αντιοχείας Μεθόδιος 3 » η 

ἰ Ὁ 3 Ἱεροσολύμων Κύριλλος η η π 

Ἕπονται ὑπογραφαὶ 12 Αρχιερέων. 

] Β 5. 

Κατὰ τὰς νομικὰς διαγορεύσεις ἵνα ἔχη κῦρος ἰδιωτικὸν 

1. Ὁ τύπος τοῦ ἐγγράφου κανονίζεται κατὰ τοὺς ἐν ᾧ τόπῳ 

καὶ χρόνῳ ἐξεδόθπι ἰσχύοντας νόμους, Ν. 114 ἢ 1 Πανδ. ἀξ τος. ]ατ19. 
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ἔγγραφον, ἀπαιτεῖται ἣ ὑπογραφῖι ὅλων ἐκείνων, οἵτινες 

ὑποχρεοῦνται δι᾽ αὐτοῦ. Μ. Σ. 90 (802). 

Παντὸς ἐγγράφου ἄμεσον σχέσιν ἔχοντος πρὸς τὴν δικα- 

ζομένην ὑπόθεσιν καὶ προσαγομένου ἐνώπιον τοῦ δικαστη- 

ρίου, δέον ἵνα τὸ περιεχόμενον λαμθάνηται ὑπ᾽ ὄψιν ἀδιαι- 

ρέτως καὶ ἐν τῷ συνόλῳ καὶ εὐσυνειδότως ἐκτιμᾶται ἡ 

ἐσωτερικὶν οὕτως εἰπεῖν αὐτοῦ ἀξία, Μ. Σ. 53 (1865). 

Ἐπειδὴ τὸ δικαστήριον συνεπείᾳ τῶν ἀναφορῶν τοῦ 

Τὰ ἔγγραφα διακρίνονται εἰς δἹιµόσια καὶ ἰδιωτυκά πρωτότυπα 

καὶ ἀντίγραφα, ἀναφέροντα καὶ ἀναφερόμενα. 

Δημόσιά εἰσι τὰ ἀπὸ τῶν ἁρμοδίων διοικητικῶν καὶ δικαστικῶν 

ἀρχῶν προερχόμενα, ϊδιωτικὰ δὲ τὰ συνταττόμενα ὑπὸ ἰδιώτου καὶ 

δι᾽ ἑαυτόν, ἅτινα ἵνα ἔχωσι κῦρος ἀπαιτεῖται νὰ φέρωσι μόνον τῖιν 

ὑπογραὴὴιν τοῦ ὑκδόντος αὐτά: «κἂν μῖι σχῇ τὸ ὀυμθόλαιον ὕπατον 

ἣν ἡμέραν ἔρρωται», Ν. 84 5 1 Βασ. 05.2, καὶ κατὰ τὴν ΟΒ’ νεαρὰν 

Λέοντος τοῦ Σοφοῦ «πᾶν ἔγγραφον ἐν ᾧ ἐπιγέγραπται ὁ τιμίου καὶ 

ζωοποιοῦ Σταυροῦ τύπος διὰ χειρὸς τοῦ συνθεμένου αὐτὸ ἔχει τὸ 

ἰσχυρὸν καὶ ἀμετάπτωτον», Σύντ. Ι΄ 328. 

Τὰ ἔγγραφα, τά τε δππόσια καὶ τὰ ἰδιωτικὰ προσηκόντως καὶ ἐγ- 

κύρως συντεταγμένα, καθιότῶσι δυκανικῶς ἀλπθὲς τὸ ἐν αὐτοῖς πε- 

ριεχόμενον, δύνανται ὅμως νὰ προϑθληιθῶσιν ὡς εἰκονικὰ ἣι ἐκ βίας 

καὶ δόλου προελθόντα. Ἰδίᾳ δὲ τὰ διμόσια ἔγγραφα ἀποτελοῦσι 

πλήρτ ἀπόδειξιν ὡς πρὸς πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς ἀναφερόμενα, ἥπεο 

π συντάξασα δημοσία ἀρχῖι ἀναφέρει ὡς ὑπ᾽ αὐτῆς ἐνεργηθέντα ἣὶ 

ἐνώπιον αὐτῆς γενόμενα: ταῦτα ἔχουσι βεθαίαν χρονολογίαν καὶ 

κατὰ τρίτων, ἐνῷ τὰ Ἰδιωτικὰ δὲν ἔχουσι πλὶιν ἂν ἐπιθεωρπθῶσι 

συμθολαιογραδικῶς, ἣ ἂν ἀποθάνῃ, ὁ ἐν αὐτοῖς ὑπογεγραμμένος ἲν 

ἂν ἀναφέρωνται ἐν δημοσίῳ ἐγγράφῳ. | 

Ἵνα ἔχῃ κῦρος ἰδιωτικὸν ἔγγραφον περιέχον ἀμοιθαίαν ὑπόόχε- 

όχεσιν, δέον ἵνα φέρῃ τὰς ὑπογραφᾶς τῶν ὑποχρεουμένων καὶ 

συνταχθῇ, εἰς τοσαῦτα πρωτότυπα, ὅδα εἶναι τὰ συμθαλλόµενα µέρη, 

τὰ διάφορον πρὸς ἄλληλα ἔχοντα συμφέρον, καὶ 6’ ἵνα ὀπμειωθῇ 

ἀκριθῶς ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκδοθέντων ποωτοτύπων. 

Τὰ ἐκ τῶν γραφείων τῶν Μπιτοοπόδεων καὶ ᾿Επιδκοπῶν ἐξερχό- 



5 ᾿Απόδειόις 8 9. 112 

ἀναφερομένου ἐπελήφθτι τῖις ἐκδικάσεως τῖις δίκης ταύτης, 

καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ προσαχθέντων μαρτυρικῶν 

ἐγγράφων σταθµίσαν τὰς ἀπαιτήσεις αὐτοῦ, ἐξέδοτο ἀπό- 

φασιν τελεσίδικον καταστᾶσαν ἤδη, τὰ εἰρημένα ἔγγραφα 

ὀφείλουσι διὰ παντὸς μένειν μετὰ τῖις λοιπῖις δικογραφίας 

ἐν τοῖς πατριαρχικοῖς ἀρχείοις καὶ μόνον ἐὰν θέλῃ, ὁ ἀνα- 

φερόμενος δύναται νὰ ζητήσῃ. καὶ λάθῃ ἀντίγραφα αὐτῶν. 

Μ. Σ. 64 (1805). 
Ἡ ὑπὸ τοῦ ᾿Αρμενοπούλου ἀπαιτουμένπ ἐν τοῖς ἐγγρά- 

φοις σφράγισις προσώπων ἀγραμμάτων πρὸ πολλοῦ ἐν 

μενα ἔγγραφα δέον ἵνα γράφωνται ἐπὶ τοῦ ἀναλόγου χαρτοδήµόυ 

συμφώνως τῇ ἑπομένῃπ. καὶ Σ. ἐγκυκλίῳ ἀπὸ 35 Σεπτεμθρίου 1880’ 

μα Τὸ Αὐτοκρατορικὸν ὑπουργεῖον τῆς δικαιοσύνης καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν 

ἀπηύθυνεν ἡμῖν τεσκερὲν αὐτοῦ, δι οὗ ἀξιοῖ ἵνα ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν 

τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν ἁγίων ἀρχιερέων ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς γραφείοις τῶν 

Μητροπόλεων αὐτῶν συντασσομένων ἐγγράφων, ὅπως ταῦτα συνῳδὰ τῷ ἐν 

ἰσχύϊ νόμῳ τῆς Σ. Αὐτοκρατορικῆς Κυθερνήσεως συντάσσωνται ἐπὶ χαρτοσήµου, 

ὅπερ οὐκ ἐγίνετο συνήθως ἄχρι τοῦδε, ἡ δὲ παράθλεψις τῆς νομικῆς ταύτης δια- 

τάξεως πολλάκις ἤδη συνεπήγαγε τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου ὁριζομέ- 

νων διὰ προστίμου ποινῶν πρὸς ζημίαν τῶν ἐνδιαφερομένων. Ληφθέντος τοί- 

νύν τοῦ πράγματος τούτου ὑπ᾽ ὄψιν, ὥσπερ καὶ τῶν ἐπιζημίων αὐτοῦ συνε- 

πειῶν ἐν συνεδριάσει τῶν περὶ ἡμᾶς δύο σωμάτων, τῆς τε ἹἹερᾶς Συνόδου καὶ 

τοῦ Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου, ἐνεκρίθη ὅπως δι ἡμετέρας Πατριαρχικῆς καὶ Συνο- 

δικῆς ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς συστήσωμεν πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς ἁγίοις 

᾿Αρχιερεῦσι τὴν ἀκριθῇ ἐφαρμογὴν καὶ τήρησιν τοῦ περὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου 

Αὐτοκρατορικοῦ νόµου ἐν τῇ συντάξει καὶ τῇ ἐπικυρώσει τῶν παρὰ τῶν χρι- 

στιανῶν αὐτῶν προσαγομένων διαρόρων ἐγγράφων. Καὶ δὴ γράφοντες διὰ 

τῆς παρούσης προτρεπόµεθα συνοδικῶς καὶ τὴν ἀρχιερωσύνην αὐτῆς ὅπως φρον- 

τζη ἵνα τὰ ὡς ἄχρι τοῦδε συντασσόµενα ἐν τῷ γραφείῳ τῆς Μητροπόλεως 

αὐτῆς ἔγγραφα συντάσσωνται εἰς τὸ μέλλον ἐπὶ χαρτοσήμου, ὥσπερ καὶ τὰ προς- 

αγόµενα αὐτῇ πρὸς ἐπικύρωσιν προσέχη ἵνα ὧσιν οὕτω συντεταγμένα, παριστῶσα 

ἑκάστοτε τοῖς ἐνδιαφερομένοις τὸ ἐπιζήμιον τῆς νομικῆ: ταύτης παραλείψεως 

εἰς τὰ συμφέροντα σὐτῶνι 
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ἀχοπστίᾳ περιέπεσε, διὰ τῆς κατὰ τὸ μέγιστον μέρος κα- 

ταργήσεως τῖς ὑπάρξεως καὶ χρήσεως ἐν γένει σφραγίδων. 

| Μ. Σ. 94 (1808). 
Μὴ ὑπαρχόντων εἰδικῶν τύπων περὶ τῶν ἐκδιδόντων ὁμό- 

λογα ἀγραμμάτων, ἐξ ἀνάγκης δέον ἀναγνωρισθῆναι πᾶν 

ὁμόλογον, ἅμα ἀποδειχθῇ, ἡ γνησιότης αὐτοῦ. 

Μ. Σ. 24 (1808). 

᾿᾽Απορριπτέος ἐστὶν ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐναγομένου ὅτι 

προσφέρεται ἵνα ἀποδείξῃ τὴν γενομένην ἐν τῇ συντάξει 

τῖις προκειμένης διαθήκης, συνταχθείσης δημοσία ἐνώπιον 

τοῦ ἑλλ. προξενείου, βίαν διὰ μαρτύρων, διότι κατὰ τὸν 

νόμον «τὰ δημόσια ὑπομνήματα προτιμῶνται τῖις τῶν µαρ- 

τύρων φωνῖις» (Βασιλ. Τ4 [3.21] }, καὶ «τὰ συμθόλαια χρῖι- 

ναι πιστεύειν πλέον τῶν μαρτύρων». Μ. Σ. 31 (1819). 

Ἡ ἐπιγραφὶν τοῦ προκειμένου ἐγγράφου ὡς διαθήκης δῆ- 

θεν δὲν δύναται νὰ μεταθάλῃ τὶιν ἔννοιαν αὐτοῦ ὄντος δω- 

ρπτιιρίου, διότι ἐν τοῖς συναλλάγμασιν ἡ τῶν πραγμάτων 

ἀλήθεια σκοπείσθω μᾶλλον, ἤπερ τὸ ἔγγραφον (Αρμ.. 

Ας ο). Μι δα: 

Πᾶν ἔγγραφον προσαγόμενον ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν δ.α- 

δίκων πρὸς ἀπόδειξιν καθίσταται κοινὸν ἀποδείξεως μέσον. 

Μ. Σ. 4(1814). 
-- . . ως / 2 - Δ ὶ , 
Εγγραφον κατατεθὲν παρὰ τῇ ἁρμοδίᾳ ἀρχῇ, δὲν ἀπαλ-. 

λάσσει πάσης εὐθύνης τὸν προπιγούµενον κάτοχον αὐτοῦ, 

ἂν μὶν προπγήθν, καὶ ἀπόφασις δικαστική, διατάττουσα τὴν. 

παρὰ τῇ, ἁρμοδίᾳ ἀρχῇ κατάθεσιν τοῦ ἐγγράφου. 

Μ. Σ. 95 (1919). 
Τὸ προσαγόμενον ἔγγραφον ὡς ἐκμαρτύριον οὐδεμίαν. 

κατὰ νόμον ἔχει πίστιν καὶ αὐθεντίαν. 

΄ ΜΜ. ης 1 (1819). 
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Τὸ δικαστήριον δὲν δύναται ἵνα βασισθῇ, ἐπὶ ἐκμαρτυ- 

ρίων, ἅτινα ὁθενδήποτε προερχόμενα ἀπορριπτέα εἰσὶ κατὰ 

τὸν νόμον (᾿Ἄρμ. Α. ΣΤ, 14). Ἷ ο πο (1980 

Ἡ χοονολογία ἐστὶ στοιχεῖον ἀπαραίτητον παντὸς. ἐγ- 

γράφου, μὴν ὑπάρχουσα ὃ’ ἐν αὐτῷ καθίστησι τοῦτο ἄκυ- 

ρον καὶ οὐχὶ ἀτελές. µν Με Σι 418188}; 

Τὰ ἑκατέρωθεν προσαχθέντα μαρτυρικὰ ἔγγραφα ὡς ἐκ- 

μαρτύρια οὐδόλως εἰσὶ πιστευτὰ καὶ παραδεκτὰ ὑπὸ τοῦ 

νόμου (ΆΑρμ. Δ. 5’, 9 14) ΤΣ, ου 18391. 

Οὐχὶ ὀρθῶς τὸ πρωτοδίκως δικάσαν δικαστήριον, ἀντὶ 

τοῦ διατάξαι τὴν κατὰ νόμον διεξαγωγὴν ἀποδείξεων, στη-. 

ριζόμενον ἐπὶ πατριαοχικῖς ἐπιστολῖς, δι᾽ ἧς ἁπλῶς 

ἐδίδοντο αἱ ζπτιθεῖσαι πὀληροφορίαι παρὰ τοῦ ἐν τοῖς πα- 

τριαρχείοις Ἐκκλπσ. Δικαστποίου περὶ τῖις ἐνώπιον αὐτοῦ 

δικαζομένης ὑποθέσεως, ἐξέδοτο τὶιν ἐκικαλουμένην ἀπό- 

φασιν, καθόσον ἡ ἐκζήτησις σχετικῶν πλπροφοριῶν λαμ- 

θάνει μὲν χώραν μεταξὺ τῶν διαφόρων δικαστηρίων, ἀλλ᾽. 

οὐδέποτε τὸ τοιοῦτον ἐπέχει τόπον τακτικῖις κατὰ τὸν νό- 

μον ἀποδείξεως. Σρι] 

Τὰ παρὰ τοῦ δικαστηρίου ἐγγράφως πιστοποιούμενα 

ἀποτελοῦσι τελείαν ἀπόδειξιν, ἐκτὸς τῖις διὰ τῶν ἐπιτρεπο- 

μένων νομίμων μέσων ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου. 

Μ. Σ. 290 (1894). 

ΣΕΕΕΕΚῴΙΕΞΞΕΟι 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣ 

ΠΕ ΩΙ 

ξ 1. Εἴδη καὶ καταρτισμὸς ἀποφάσεως. 
6 2. Στοιχεῖα ὀποφάσεως, ἱστορικόν, αἰτιολογιχόν, καὶ διατακτικὀν. 

6 Ὁι ᾿Ανάχλησις ἁτορόσεως, 

5 οἱ, 

Ἐν ταῖς συνοδικαῖς ἀποφάσεσιν, ἐν αἷς ὑπάρχει διχο- 

γνωμία, ὀφείλει ἡ μειοψηφία νὰ παρακολουθῇ τῇ πλειοίη- 

φία συνυπογράφουσα. Πρ. Ἱ. Σ. 21 Ἰανουαρίου 1869. 
͵ 

1. ᾿Από]ασις καλεῖται ἵν πρᾶξις, ἣν ἐκδίδει τὸ δικαστήριον ἀπο- 

φαινόμενον περὶ τῆς ἐπιδίκου διαφορᾶς. Λὶ ἀποφάσεις διακρίνονται 

εἰς ἐνκκλττάς, τὰς ὑποκειμένας εἰς ἔφεσιν, καὶ εἰς ἀνεκκλίιτοις 

τὰς μὶι ὑποκειμένας' εἰς κατ᾽ ἀντιμωλίαν, τὰς ἐκδιδομένας μετὰ 

παράστασιν ἀμφοτέρων τῶν διαδίκων κατὰ τὴν συζήτησιν τῆς δια- 

φορᾶς καὶ ὑποθολῖιν τῶν προτάσεων αὐτῶν, καὶ εἰς ἐράμιιν. τὰς 

ὑκδιδομένας ὅταν παρίόταται ὁ ἕτερος μόνον τῶν διαδίκων, ὁ 

δ᾽ ἕτερος Πμιδαμῶς ὀμφανίζηται, Τι ἐμϑφανιζόγενος ἀρνῆται νὰ 

συζιιτήση: εἰς τελεδιδίκους, τὰς ἀγνεπιδέκτους ἀνακοπῆς καὶ 

ἐφέσεως καὶ μὶν τελεὀιδίκους τὰς ὑποκειμένας εἰς τὰ ἔνδι- 

κα ταῦτα μέσα: τέλος εἰς προπαραόκευαότικάς, προδικαότι- 

κάς, προὀωρινὰς καὶ ὁριότικάς. Προπαρασκευαστικαὶ λέγον- 

ται ἐκεῖναι, δι᾽ ὧν ὁ δικαθτῆς προπαρασκευάζει τὴν ἐκδί- 

κασιν τῆς ὑποθέδεως μὶν εἰσερχόμενος εἰς τὶν οὐσίαν, ὡς αἱ 

δεχόμεναι ἀναθολὴνν τῆς συζητήσεως λόγῳ ἀνετοίμου τῶν δια- 

δίκων Άλι, προδικαστικαὶ δ᾽ ὀκεῖναι δι᾽ ὧν ὁ δικαθτῖις ἀναμιγνύε- 

ται εἰς τὴν οὐσίαν τῖις ὑποθέσεως, ἐπιλαμθάνθται αὐτῆς καὶ ὑπο- 

δεικνύει τῖιν ἔκθασιν ἐν γένει τῆς διαφορᾶς, διατάσσων ἀποδεί- 

ξεις ἣν ἐπιθάλλων ὕρκον' προδωριναὶ δ᾽ ἀποφάσεις εἶναι αἱ ἀφορῶδαι 

προσωρινὰ μέτρα λαμθανόμενα ἐν τῇ δίκῃ, ὡς αἱ διατάσσουϑαι με- 
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Ἑκάτερος τῶν διαδίκων δικαιοῦται ἵνα παραλαμδάνῃ 

ἀντίγραφα κεκυρωμένα τῶν ἀποφάσεων, εἴτε ἑλληνιστὶ εἴτε 

τουρκιστί. Μ. Σ. 14 (1807). 

Τὸ Συμθούλιον οὐκ εἴωθεν ἐκδιδόναι προδικαστικὰς ἀπο- 

φάσεις, ἀλλ᾽ ἀπαγγέλλει ταύτας προφορικῶς τοῖς διαδίκοις. 

Μ; Ἐν 199, 

Τελεσίδικος εἶναι ἡ ἀπόφασις ἐκείνηι, ἥτις δὲν δύναται 

νὰ προσθληιθῇ δι’ οὐδενὸς ἐνδίκου μέσου. Μ. Σ. 18 (1879). 

Δὲν εἶναι ὀρθὸς ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς ἀνακοπτομένπις, ὅτι ἡ 

μνησθεῖσα ἀπόφασις τοῦ Συμθουλίου τούτου κατέστη τελε- 

σίδικος καὶ ὁριστική, μὶι ὑποκειμένιι πλέον εἰς ἀνακοπῖιν 

ὡς ἐκτελεσθεῖσα, διότι τὸ ἄρθρον Τ7 τῖις ἐν ἰσχύϊ δικονο- 

σεγγύΊιδιν πρὸς ἐξασφάλιόιν τοῦ ἐπιδίκου πράγματος καὶ τέλος ὁρι- 

ὁτικαὶ λέγονται αἱ ἀποφάδεις, αἱ θίγουόαι τὶν οὐδίαν τῆς ὑποθέ. 

όεως, δεχόμεναι Τι ἀπορρίπτουδαι τὴν ἀγωγὶν καὶ ἀπεκδύουσαι τὸν 

δικαστὴν πάσης περαιτέρω ἑξουδίας. 

Δἱ ἀποφάσεις καταρτίζονται διὰ τῆς ψήφου τῶν πλειόνων δικα- 

ὁτῶν, τῶν παραστάντων κατὰ τὴν τελευταίαν συζήτησιν τῆς ὑπὸ 

δίκην διαφορᾶς: ἀποτελεῖται δ᾽ πλειοψηφία ὃκ τοῦ ἡμίσεος τῆς 

ὁλομελείας τῶν ὀυνεδριαδάντων πλέον ἑνός, Ἐπὶ ἰδοψηϑίας ὕπερι- 

ὀχύει Γι μερὶς ἵν ἔχουσα τῖιν ὑῆφον τοῦ προέδρου, ἣι τοῦ προεδρεύ- 

οντος: ἀλλ᾽ ἂν ἐξεδπλώθπόδαν πλείονες τῶν δύο γνῶμαι, οὐδεμία δὲ 

ὀυγκεντροῖ τὴν νόμιμον πλειοψηϑίαν, ἡ ἀσθενεστέρα γνώμη ὀφείλει 

νὰ ὑποχωοήσῃ εἰς τῖιν ἰδχυροτέραν: ἐν δικαστηρίῳ, ὅπου ἑπτὰ οἱ 

δικασταί, ἂν αἱ γνῶμαι διαιρεθῶσιν ἀνὰ 38. ὃ καὶ 1, δέον Π τελευταία 

αὔτνι ὡς ἀσθενεστέρα νὰ ὑποχωρίιόή εἰς μίαν τῶν δύο πρώτων: ἀλλ᾽ 

ἂν ἐξεδπλώθπόαν πλείονες τῶν δύο γνῶμαι ἰσόψπφοι π.χ. 3. 3. 2, 

τότε κατὰ τὸν Ν. 38 Βασ. (9. 9) «ἐπὶ μὸν ἐλευθερίας τὰ ὑπὲρ αὐτῆς 

κρατεῖ, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων κἂν ἐγκλήματα ὦσι τὰ ὑπὲρ τοῦ φεύγον- 

τος, εἰ δὲ εἰς διαφόρους ποὀθότητας κατεδίκαόαν ἠι ἐλάττων κρατεῖν, 

Καταρτίζονται δ᾽ αἱ ἀποφάσεις μετὰ τὸ πέρας τῆς συζητήσεως εἰ 

δυνατόν, ἣν κατά τινα ἑπομένην δικάσιμον μετὰ διάδκεύιν μι'στυκήν, 



Πδ ᾿Απόφασις 8 τ. 

μίας ὁρίζει ὅτι ἀπόφασίς τις θεωρεῖται ἐκτελεσθεῖσα, ὁσά- 

τις λάθωσι χώραν τὰ ἐν αὐτῇ μνημονευόμενα ῥητὰ καὶ ὡρι- 

σμένα γεγονότα, ὧν οὐδὲν συνέθη ἐπὶ τοῦ ποοκειµένου, ὡς 

ὁμολογεῖ αὐτὴ ἡ ἀνακοπτομένι ἐν ταῖς ἐγγράλοις αὐτοῖς 

προτάσεσι, λέγουσα ὅτι ἡ πεοὶ ἐκτελέσεως αἴτισις αὐτῆς, 

οὐδὲν ἐπήνεγκε πρακτικὸν ἀποτέλεσμα ἐκ τῖις ἐπιεικείας 

αὐτῆς, ιὴ θελισάσης νὰ ποιήσῃ χρῖισιν καταναγκαστικῶν 

μέσων. Μ. Σ. 13,1 8193}. 

Τὸ δικαστήριον τοῦτο οὐκ εἴωθεν ἐκδιδόναι προδικαστι- 

κὰς ἀποφάσεις, ἀλλ᾽ ἐν περιπτώσει τοιαύτῃ ἀπαγγέλλει 

τοῦ προέδρου ὀυλλέγοντος τὰς ψήφους τῶν δικαδτῶν καὶ ἀπαγγέλ- 

λοντος τὴν ἀπόφαδιν δημοδίᾳ εἰς τοὺς διαδίκους. 

Ἐμπορ. Δικον. ἄρθρ. 41 53. : 

ἼΑοθο. 47ον. Μετὰ τὸ πέρας τῆς συζητήσεως οἱ διάδικοι ἐξέρχονται, ὁ δὲ 

πρόεδρος συλλέγει τὰς ψήφους τῶν δικαστῶν' ἂν πρὸ τῆς ψηφοφορίας θεωρηθῆ 

ἀναγκαία μυστικὴ διάσκεψις, τὸ δικαστήριον ἀποσύρεται εἰς τὸ δωμάτιον τῶν 

διασκέψεων, (Παρ. 11ολ. Δικ. ἄρθρ. 129). 

“Αρθο. ἆξον. Μετὰ τὴν διάσκεψιν, ἂν τὸ δικαστήριον δυνηθῆ ν’ ἀποφανθῆ 

ἐπανέρχεται εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ ἀκροατηρίου, ἀπαγγελλομένης τῆς ἀποφάσεως 

εἰς τοὺς διαδίκους' ἂν δὲν δυνηθῇ, ἀναθάλλεται ἡ ἀπόφασις εἰς μεταγενεστέραν 

τινὰ δικάσιµον, διασκεπτοµένου τοῦ δικαστηρίου ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ. (Παρ. 

Πολ, Δικ. ἄρθρ. 121). 

"Δοθο. ήϑον. Λί ἀποφάσεις καταρτίζονται τῇ ὁμορώνῳ ψήφῳ τοῦ τε προέ- 

δρου καὶ τῶν δικαστῶν, ἢ διὰ πλειοψηφίας, ἥτις ἀποτελεῖται διὰ τῆς συμφωνίας 

τοῦ ἡμίσεος τῆς ὁλομελείας πλέον ἑνός. (Παρ. 11ολ. Δικ. ἄρθρ. 121). 

“Αρθρ. ζθον. Αν ἐξεδηλώθησαν γνῶμαι πλείονες τῶν δύο, ὑπὲρ οὐδεμιᾶς 

δὲ ἐδόθη π)έον τοῦ ἡμίσεος ὅλων τῶν ψήφων, γίνεται νέα ψηφοφορία, ἡ δὲ 

ἀριθμητικῶς ἑλάσσων μερὶς ὑποχρεοῦται νὰ παραδεχθῆ τὴν γνώμην μιᾶς ἐκ τῶν. 

μειζόνων μερίδων. 

"Αρθο. ὅ]ον. ᾿Εν ἰσοψηφίᾳ ἡ ψῆφος τοῦ προέδρου ἢ τοῦ προεδρεύοντος 

λογίζεται ὡς διπλῆ. (Πορ. Πολ. Δικ, ἄρθρ. 124). 

᾿Αρθρ. ὅρον. Τὴν καταρτισθεῖσαν ἀπόφασιν ἀπαγγέλλει ὁ πρόεδρος δηµο- 

σίᾳ εἰς τὸ ἀκροστήριον. ([1αρ. 1192. Δικ, ἄρθρ. 121). 

΄ 
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ἁπλῶς ἐνώπιον τοῦ ἀκοοατποίου τὸ συμπέρασμα τῖις δια- 

σκέψεως αὐτοῦ πρὸς τοὺς διαὀίκους, κατόπιν δὲ κατ’ αἴ- 

τησιν τῶν ἰδίων κοινοποιεῖ αὐτοῖς ἀπόσπασμα τοῦ πρακτι- 

κοῦ τῖις σινεδριάσεως αὐτοῦ, ἐνῷ σημειοῦνται οἱ λόγοι. 

Μ. Σ. 99 (1871. 
Πᾶσα ἀπόφασις οἱουδήποτε δικαστηρίου ὅπως ἔχη οὐ 

μόνον νόµιµον κΌρος, ἐνόσῳ δὲν πτροσόληθῇ, διὰ τῶν νομί- 

μων ἐνδίκων μέσων, ἀλλὰ καὶ ὑπόστασιν, δέον ἵνα ἐκδίδο- 

ται παρὰ τῶν δικαστῶν, οἵτινες ἔλαθον μέρος ἐν τῇ. συζη- 

τήσει, διότι κατὰ τὸν νόμον, Βασιλ.. 37 (9. ὃ) τότε πάντες 

δοκοῦσι κρῖναι ὅτε καὶ πάρεισι. Μ. Σ. 92 (1880). 

᾽λκυρος εἶναι ἡ ἀπόφασις ἡ συντελεσθεῖσα ὑπὸ δικαστη- 

ρίου παρανόμως συγκεκροτηµένου, διά τε τὸ προεδρεύειν 

αὐτοῦ πρόσωπον λαϊκὸν καὶ διὰ τὴν ἄνευ ἀπαρτίας συγ- 

κρότησιν αὐτοῦ. Μ. Σ. 33 (1889). 

Κατὰ τὰς γενικὰς τοῦ δικαίου ἀρχὰς ὁ μὴ λαθὼν μέρος 

δικαστὴς ἐν τῇ συζητήσει ὑποθέσεώς τινος δὲν δύναται ἵνα 

ἀποφασίσῃ ἐπὶ τῖς ὑποθέσεως ταύτης. Μ. Σ. 60 (1886). 

Εἴτε ποοσωρινὸς εἴτε διαρκής ἐστιν ὁ πρόεδρος τοῦ δι- 

καστπρίου, ἐν περ' πτώσει ἰσοψπφίας κατὰ τὸ ἔθος νικᾷ τὸ 

μέρος τὸ ἔχον τὴν ὑᾷον αὐτοῦ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 27 Φεόρ. 1886. 

Πᾶσα ἀπόφασις δέον ἵνα βασίζηται ἐπὶ νόµου ὁπτοῦ καὶ 

οὐχὶ ἐπὶ ὑποθέσεων καὶ κρίσεων ἀτομικῶν τῶν ἐκδιδόντων 

αὐτὴν δικαστῶν. Ἱ.Σ. 89 (1889). 

᾽λχυρος εἶναι ἡ ἀπόφασις ἡ καταρτιοθεῖσα μετὰ πάροδον 

δύο ἐτῶν ἀπὸ τῖις ἐκδόσεως αὐτῆς, διότι ἐνῶ ἐν ἀρχῆ αὐτῆς 

σημειοῦται ὅτι τὸ Δικαστήριον συνῖιδθεν ὅπως δικάσῃ τῇ Τ 

Σεπτεμύρίου 1888, ἐν τέλει ἀναλέρεται ὅτι ἡ ἀπόφασις ἐγέ- 

νετο τῇ 3! Μαΐου 1890. Μ. Σ. 158 (1591). 
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Ὅταν ἕτερος πρόεδρος Δαμθάνη µέρος κατὰ τὴν σιζή- 

τισιν ὑποθέσεώς τινος καὶ ἕτερος κατὰ τὴν διάσκεψιν 

αὐτῖις, ἡ ἐκδιδομένχι ἀπόφασις εἶναι ἄκυρος κατὰ τὴν τοῦ. 

νόμου διαγόρευσιν Βασιλ. Ἰ0 (9.1.) Μ.Σ: 171 (1891). 

᾽Ἄλκυρος εἶναι ἡ ἀπόφασις ἡ ἐκδοθεῖσα μετὰ διαδικασίαν, 

καθ᾽ ἣν τὸ μὲν πρῶτον προήδρευσεν ἀρχιεοατικὸς ἐπίτρο- 

πος τοῦ δικαστηρίου, κατ’ ἄλλην δὲ συνεδρίασιν αὐτὸς ὁ 

Μιτροπολίτης καὶ μὴ φέρουσα τὶν ὑπογραφὴν οὐδετέρου 

αὐτῶν ὡς προέδρου. Μ. Σ. 158 (1891). 

Ὀρθῶς ἰσχυρίζεται ἡ ἐφεσείουσα ὅτι τὸ ἔγγραφον, ὅπερ 

ἐκοινοποιήθπι αὐτῇ, ὡς ἀπόφασις δικαστηρίου, οὐδὲν συ 

στατικὸν τακτικῆς κατὰ νόμον ἀποφάσεως ἔχει καὶ ἑπομέ- 

νως ἄκιρόν ἐστι, καθόσον ἐνῷ πρὸς ἔκδοσιν ἀποφάσεως 

ἀπαιτεῖται νὰ συνέλθῃ, δικαστήριον τακτικὸν ἐκ μελῶν καὶ 

γραμματέως (᾿Ἔμπορ. Δικον. 4Ἶ---δ3 καὶ 64---06), ἐπὶ τοῦ 

προκειμένου οὐδὲν τοιοῦτον τακτικὸν δικαστήριον συντὰ- 

θε, ἀλλὰ μόνον ὁ Μητροπολίτης Σθορνικίου μεθ’ ἑνὸς γραμ- 

ματέως κατήρτισε τὸ εἰρημένον ἔγγραφον. Ἱ. Σ. 99 (1891). 

Ἐπὶ τῖις αἰτήσεως τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης ὅπως ἡ 

Λ. Θ. Παναγιότης ἐπικυρώση τὴν ἐν λόγω ἀπόφασιν τοῦ Μ. 

ἨἘ. Δικαστηρίου Σμύρνης, διότι πρὸς ὁριστικῖιν αὐτῆς ἐκ- 

τέλεσιν δέον ἵνα φέρη αὕτη διοικητικῶς τὴν ἐπικύρωσιν 

τοῦ ἀνωτέρου ἁρμοδίου ᾿Εκκλ. Δικαστηρίου, διασκεψάμε- 

νον τὸ Συμθούλιον ἀπεφήνατο παμψηφεὶ ὅτι ἡ αἴτησις τοῦ 

Ἁγίου Σμύρνης εἶναι ἀπαοάδεκτος, διότι τὸ ὑπὸ τὴν προε- 

δρείαν αὐτοῦ διατελοῦν ἜἘκνλ. Δικαστήριον εἶναι αὐτοτε- 

λές, πᾶσα δὲ ἀπόφασις αὐτοῦ, ἐνόσῳ δὲν προοθάλλεται ὃν’ 

οὐδενὸς τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου ὁριζομένων ἐνδίκων µέσων, 

θεωρεῖται ὁριστικὶι καὶ τελεσίδικος, τὸ δὲ ἀνώτερον δικα- 

στήριον δέν δύναται νὰ τρούαίνῃ αὐτεπαγγέάτως εἰς οἶαν- 

΄ 
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δήποτε ἀπόφασιν, ἐπικυροῦσαν Τι ἀκυροῦσαν ἀπόφασιν κα- 

τωτέρου δικαστηρίου. Πρ. Μ. Σ ὃ Ἰουνίου 1839. 

"Τοῦ ἐν λόγῳ ποωτοδίκου δικαστηρίου, ὃς ἐκ τῶν πρα- 

κτικῶν αὐτοῦ κατάδηλον γίγνεται, συγκειμένου κατὰ τὴνν 

ἡμέραν τῖις ἐκδόσεως τῖις ἀποφάσεως αὐτοῦ ἐκ τεσσάι ων 

δικαστῶν μετὰ καὶ τοῦ προέδρου, καὶ τῶν μὲν δύο ἀπο- 

ψπναμένων ὑπὲρ τῖις ἀπορρίψεως τῆς ἀγωγῖις τοῦ ἐνάγον- 

τος, τοῦ δὲ τρίτου μειοψηφίσαντος καὶ τὴν γνώμην αὐτοῦ 

παραδεξαμίνου τοῦ προέδρου, καὶ συνεπῶς καταρτισθείσης 

ἰσούπφίας, τῖις δὲ ψήφου τοῦ προέδρου λογιζομένης δι- 

πλῖις (ἐμπορ. δικον. 51, πολιτ. 124), ἔδει ἵνα ἀπαγγελθῆ ἡ 

ἀπόφασις τῖις πλειούπιφίας τῖις γνωματευσάσης ὅτι ἔνοχοί 

εἰσιν αἱ τῖις συζύγου σχέσεις, διὰ ταῦτα ἡ Ἱ. Σύνοδος πα- 

ραπέμπει τὴν ὑπόθεσιν εἰς τὸ πρωτόδικον δικαστήριον, ἵνα 

ἀπαγγείλῃ τοῖς διαδίκοις τὴν καταρτισθεῖσαν ἀπόφασιν. 

Ἱ. Σ. 194 (1899). 
Ὅσοι δικασταὶ παρευρέθησαν κατὰ τὴν συζήτησιν ὕπο- 

θέσεώς τινος καὶ ἤκουσαν τοὺς διαδίκους, ἐκεῖνοι μόνοι 

δικαιούνται νὰ συμπράξωσιν εἰς τὸν σχηµατι μὸν τῖις ἀπο- 

φάσεως (Βασίλ. ΙΧ. 9. 31), ἡ δὲ παρὰ τὸν τύπον τῶν δικα- 

στπρίων ἐξενεχθεῖσα ἀπόφασις οὐδὲν ἔχει κῦρος καὶ θεω- 

ρεῖται ὡς μὴν γενομένη (᾿Αρμ. ΑΛ. Δ. 85). Μ. Σ. 3894 (1894). 

Ἡ δήλωσις τῖις ἐκκαλουμένης ἀ-οφάσεως ὅτι «τὸ δικα- 

στήριον σκεφθὲν κατὰ τὸ ἔθιμον» κλπ. πλνμμιελὴις ὅλως τυγ- 

χάνει, διότι ἅπαντα ἐν γένει τὰ δικαστήρια ὑπόχοεά εἰσιν 

ἵνα δικάζωσι καὶ σκέπτωνται κατὰ τὸν νότιον οὐχὶ δὲ κατὰ 

τὰ ἔθιμα καὶ καθ” ὑπαγόρευσιν τῖις συνειδήσεως τῶν με” 

λῶν, ἀλλὰ μετὰ ἐξέτασιν καὶ ἐξακρίόωσιν τῖις ὑπάρξεως 

ἐθίμου ἰσχύοντος καὶ ἀδιακόπως ἐνεργοῦντος, τι ἀντικει- 

μένου δὲ εἰς ῥητὸν νόμον, Μ. Σ. 959 (1805). 
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Πα 

Τὸ μὴ ὑπογράψαι δικαστήν τινα ἔν τε τοῖς πρακτικοῖς 

καὶ ἐν τῇ ἀποφάσει, οὐδόλως δύναται νὰ χαοακτπρισθῆ ὡς 
ή 3 Ρ ΄ - 9 7 ιά .. 

λόγος ἀκυρότητος τῖς ἐκκαλουμένης ἀποφάσεως, ἀφοῦ 

παρῆν οὗτος ἔν τε τῇ συζητήσει τῖις ὑποθέσεως καὶ τῇ δια- 

σκέψει. ἠρνήθιι δ᾽ ἵνα ὑπογράψη ἕνεκα λόγων ἰδίων, οἵτι- 

νες ἀφορῶντες τὶιν ἐσωτερικὶιν ὑπηρεσίαν τοῦ δικαστηρίου, 

οὐδόλως δύνανται νὰ ἐλαττώσωσι τὴν ἀπαρτίαν αὐτοῦ, 

ὅπερ ἴιν νομίμως κατηρτισµμένον. Μ. Σ. 10 (1819). 

Τὸ δικαστήριον δὲν εἶναι ὑπόχοεον νὰ ποιῆται ἰδίᾳ λό- 

γον ἐν τῇ ἀποφάσει περὶ πάσης προτάσεως καὶ περὶ παν- 

1. Ποὸς ἔγκυρον ὕπαρξιν ἀποφάδεως ἀπαιτοῦνται τὰ ἑξῆς στοι- 

χεῖα: α’) νόμιγος ὀύνθεδις τοῦ δικαζτηρίου, ὅπερ δέον νὰ βεθαιῶ- 

ται ἐν τῷ ἐγγράδῳ τῆς ἀποφάσεως, β’) αἱ ἀποφάσεις δέον νὰ ὄυν- 

τάδέωνται ἐγγράφως καὶ νὰ περιέχωδιν ὡς ἀναγκαῖα ὁτοιχεῖα τὰ ἐν 

τῷ ἄρθρῳ 64 ἐμπορ. δικον. καὶ τοῖς ἄρθροις 56 - 539 παραοτ. ἐμ- 

πορ. νόμου ἀναγοαφόμενα προσόντα, γ') ἐν τῇ ἀποφάσει δέον νὰ ᾿ 

ὑπάρχῃ Ἱὀτορικόνοπεριέχον τὰ τῆς ὀυγκροτήόεως τοῦ δικαστηρίου, 

τὴν ἔκθεσιν τοῦ ἐπιδίκου θέματος καὶ τὸν τρόπον καθ᾽ ὃν εἰόάγε- 

ται ἵι ὑπόθεσις πρὸς συζήττνιδιν, αἰτιολογιγόν.περιέχον τὰς ὀκέψεις, 

τοὺς νόμους, ἢ τὰ ἔθιια ἐγ᾽ ὧν στηρίζει τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ ὁ 

δικαστής, διχόγιενος ἣν ἀπορρίπτων τὴν ἀγωγὴν Ἡ τὰς ἐνστάσεις τῶν 

διαδίκων καὶ ἔχον πρὸς τὸ διατακτικὸν σχέσιν αἰτίου καὶ ἀποτελέ- 

σματος, καὶ τέλος διατακτικὀόν., ὅπεο περιέχει τὰς διατάξεις τῆς 

ἀποφάσεως, τὰς ἐκ τοῦ αἰτιολογικοῦ ἀπορρεούσας, αἵτινες δέον νὸ 

1υι ὦσιν ἀόριστοι Τι νομικῶς καὶ Φφιισικῶς ἀδύνατοι καὶ ὅπερ δέον 

νὰ ἦναι σαϑές, θετικὸν καὶ ὁλοσχερές, ἀνταποκρινόμενον πρὸς πά- 

όας τὰς αἰτήσεις καὶ προτάσεις τῶν διαδίκων. 

Ἐμπ. δικ. ἄρθρ. 61. 

"Δρθο. θΊον. Τὰ κατὰ τὸ ς6 ἄρθρον τοῦ παραρτήματος τοῦ ἐμπορικοῦ νό- 

μου συντασσόµενα πρακτικὰ τῶν ἀποφάσεων πρέπει νὰ περιέχωσι τὰ ὀνόματα 

΄ 
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τὸς ἰσχυρισμοῦ τῶν διαδίκων, ἀλλὰ μόνον περὶ ἑκάστου 

κεφαλαίου τῖις ἀγωγῖις καὶ ἀνταγωγῖς. Μ. Σ. 16 (1880). 

Ἡ ἐν τῇ ἀποφάσει παράλειψις τῶν ὀνομάτων τῶν δικα- 

στῶν, δὲν εἶναι οὐσιώδης λόγος εἰς ἀκύρωσιν αὐτῆς, ὅταν 

ἐξ αὐτοῦ τούτου τοῦ ἐγγράφου ἐξάγηται σαφῶς ὅτι μόνος 

ὁ Μητροπολέτης δὲν ἐδίκασε τὴν ὑπόθεσιν, ὡς οὐκ ὀρθῶς 

ἰσχυρίζεται ὁ ἐκκαλῶν. Ἱ ἃ: δ{1881} 

Λὶ τυπικαὶ ἐνστάσεις αἱ περιεχόµεναι ἐν τῇ ἐφέσει ὡς 

πρὸς τὴν σύνθεσιν τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου καὶ 

ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῖις διαδικασίας καὶ τὴν διεξαγωγὶιν 

τῶν μαρτυρικῶν ἀποδείξεων οὐδαιιῶς δύνανται ἵνα ληφθῶ- 

σιν ὑπ’ ὄψιν, διότι τείνουσιν εἰς διάψευσιν τοῦ περιεχομέ- 

τοῦ προέδρου καὶ τῶν παρέδρων, τῶν ἐκδόντων αὐτάς, τὸ ὄνομα καὶ ἐπώνυμον, 
. ] αχ δι. -ε , να , - . . τΈ η τὴν ἐθνικότητα καὶ ὑπηκοότητα, τὸ ἐπάγγελμα καὶ τὴν κατοικίαν τῶν διαδί- 

κων, ἐν συντόμῳ δὲ τὰς ἐνστάσεις καὶ τὰς ἀπαιτήσεις αὐτῶν, τὰ πραγματικὰ 

γεγονότα καὶ τὰ ἄρθρα τοῦ νόμου, τὸ αἰτιολογικὸν καὶ τὸ διατακτικὸν καὶ 

“προσέτι ἂν ἐξεδόθησαν καθ ὁμοψηφίαν ἢ πλειοψηφίαν, πρωτοδίκως ἣ ἐφεσί- 

μως καὶ τέλος τὴν χρονολογίαν τῆς ἡμέρας, τοῦ μηνὸς καὶ τοῦ ἔτους. 

Παράρτ Ἔμπορ. Νόμ. 56 - 58. 
ο / σ 3 ’ . ’ τ. ε Αρθρ. ἰ(ον. Οἱ γραμματεῖς εἰσιν ἐπιτετραμμένοι τὴν σύνταξιν τῶν ἀπο- 

φάσεων, ἂς ἀντιγράφουσιν εἰς ἰδιαίτερον βιθλίον. 

Πάσα ἀπόφασις φέρει αὔξοντα ἀριθμὸν καὶ ὑπογράφεται ἢ σφραγίζεται ἐν 

τῷ βιθλίῳ τούτῳ ὑπὸ τοῦ προέδρου, τῶν διαρκῶν παρέδρων καὶ τοῦ γραμματέως. 
ν | -- τ πμ ώ - 4 ’ , . . μ Δρθρ. ὅΤον. Ἡ ἔκδοσις τῶν ἀποφάσεων γίνεται κατὰ τὴν χρονολογικὴν 

4. { 9 - . » ΠῚ 2 κ. --. . - - . , . . - τήξιν, ἐντὸς προθεσμίας εἰκοσιμιᾶς ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς χρονολο- 

γίας ταύτης. 

Οἱ γραμματεῖς εἰσιν ὑπεύθυνοι διὰ τὴν βραδίτητα τῆς ἐκδόσεως ταύτης, 

εκτος νομίμου λόγου προερχομένου ἐκ τοῦ δυσχεροῦς. καὶ πολυπλόκου τῆς 

ὑποθέσεως. 

ν Ε . ΓΡ Ἔ -. ᾿ ' , ’ ᾿ ᾿ ’ η ͵ Δρθρ. ὅξον. Ἡ ἔκδοσις τῆς σποφώσεως γίνεται δι ἀντιγράφου ὁμοίου 
τῷ ἐν τῷ ἄρθρῳ ς6 ἀναφερομένῳ πρωτοτύπῳ, ὑπογεγραμμένου ὑπὸ τοῦ προέ- 

ὅρου καὶ τοῦ γραμματέως καὶ ἐσφραγισμένου τῇ σφραγίδι τοῦ δικαστηρίου. 
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νου τῖις ἐκιιαλοιμένης ἀποφάσεως, ἐξ ἧς ἀριδήλως ἐξάγε- 

ται ὅτι, καὶ ἐν ἀπαρτίᾳ ὂν τὸ πρωτόδικον ᾿Εκκλισιαστικὸν 

Δικαστήριον ἐδίκασε τοὺς διαδίκους, καὶ νομίμως ἐκλή- 

τευσε τὸν νῦν ἐκκαλοῦντα τότε δὲ ἐναγόμενον, ἐπίσις δὲ 

καὶ ἡ διεξαγωγὶι τῶν μαρτυρικῶν ἀποδείξεων ἀπ᾽ ἀρχῖις 

μέχρι τέλους ἐγένετο δεόντως, τοῦ νῦν ἐκκαλοῦντος παρα- 

δεξαμένου τοὺς ποοταθέντας μάρτυρας καὶ μηδεμίαν κατ 

αὐτῶν ἔνστασιν προθαλόντος, ὡς λέγει ῥητῶς ἡ ἐκκαλου- 

μένη. ἀπόφασις, ἥτις ὡς δημόσιον ἔγγραφον ἀποτελεῖ πλή.- 

ριι πίστιν περὶ τοῦ περιεχομένου αὐτῖις, ἐνόσῳ δὲν προς” 

θάλλεται ὡς πλαστή. Ἱ. Σ. 25 (1885). 

᾿Ακυρωτέα ἐστὶν ἡ ἐκκαλουμένη ἀπόφασις, διότι οὐδόλως 

ἀναφέρεται ἐν αὐτῇ, τὸ ἀντικείμενον τῖις ὑποθληθείσης εἰς 

τὸ διγαστήριον διαφορᾶς, οὐδὲ διατυποῦνται αἱ σκέψεις καὶ 

αἱ αἰτιολογίαι ἐξ ὧν ὁρμηθὲν τὸ δικαστήριον κατέληξεν εἰς 

τὶν ἀπόφασιν αὐτοῦ. Μ. Σ. 111 (1881). 

᾿Ακυρωτέα τυγχάνει ἡ ἐφεσιθαλλομένη ἀπόφασις ὡς μὴν 

περιέχουσα πάντα τὰ στοιχεῖα, ἄτινα ἀπαιτοῦνται ἀναγ- 

καίως ἐν ἑκάστῃ ἀποφάσει, διότι ὡς ὀρθῶς λίαν ἰσχυρίζεται 

ὁ ἐφεσείων οὔτε ἱστορικὸν περιλαμθάνει, οὔτε αἰτιολογι- 

κόν, ἀλλ᾽ οὔτε καὶ διατακτικόν, ἐνῷ ἔδει ἵνα 1) ἀναφέρῃ 

ἐν συντόμῳ τὸ περιεχόμενον τῆς ἀγωγῖς, 9) ἐκθέσῃ τὰς 

σκέψεις τοῦ δικαστηρίου, ἐφ᾽ ὧν τοῦτο βατίζει τὴν ἀπόφα- 

σιν αὐτοῦ καὶ ὃ) ὁρίσῃ σαφῶς τὸ διατακτικὸν ὡς συμπέρα- 

σµα τοῦ αἰτιολογικοῦ: ἑπομένως ἡ παράλειψις τούτων φέ-. 

ρει ἀκυρότητα εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφασιν. Ἱ. Σ. 89 (1889). 

Τυπικαὶ ἐλλείψεις ἀποφάσεώς τινος, ὡς ἡ παράλειψις τις 

σημειώσεως τοῦ τίτλου τοῦ ἐκδόντος αὐτὴν δικαστηρίου, 

ᾗ ἀποσιώπησις ἐὰν ᾗ ἀπόφασις ἐξεδόθη κατὰ πλειοψγιφίαν 

ἵν ὁμούπιφίαν, ἡ μὶν μνεία τῖις ὑππκοότητος, ἐθνικότητος 

΄ 
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καὶ τοῦ ἐπαγγέλματος τῶν διαδίκων καὶ λοιπαὶ ὅμοιαι, δὲν 

ἀπαρτίζουσι στοιχεῖα ὑπαγορεύοντα ἀπαραιτήτως τὴν κατὰ 

νόμον ἀκύρωσιν αὐτῖις. Μ. Σ. 119 (1892). 

Πᾶσα ἀπόφασις, ἐπίσημον φέρουσα χαρακτῆρα, ἀποτελεῖ 

πλήριι πίστιν περὶ τοῦ περιεχομένου αὐτῖις, ἐκτὸς ἂν προς- 

θληθῇ. ὡς πλαστή. Μ. Σ. 189. 190 (1999). 
Ἡ ἐν τῷ τέλει τοῦ ἀντιγράφου τῖις ἐκκαλουμένιις ἀπο- 

φάσεως παράλειψις τῶν ὑπογραφῶν τοῦ προέδρου καὶ τῶν 

κατὰ τὴν συζήτησιν τῖις ὑποθέσεως, τὴνν διάσκεψιν καὶ τὶιν 

ἀπαγγελίαν αὐτῖις λαθόντων μέρος δικαστῶν, δὲν εἶναι 

οὐσιώδης καὶ δυναμένη, νὰ ἐπιφέρῃ. τῖιν ἀκύρωσιν αὐτοῦ; 

ἀφοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ ἀναφέρονται τὰ ὀνόματα αὐτῶν. 

Μ. Σ. 189. 190 (1899). 

Πᾶσα ἀπόφασις ὅπως ἦ νομίμως κατηρτισμένν,, δέον ἵνα 

πρὸς τοῖς λοιποῖς ὅσα ἀριθμεῖ ὁ νόμος, περιέχῃ τὴν ση- 

μείωσιν τῖις ὑπὸ δίκην ὑποθέσεως καὶ τὰ πραγματικὰ περι- 

στατικὰ αὐτῖις, καὶ ἑπομένως δὲν δύναται νὰ ληφθῇ ὑπ᾽ 

ὄψιν ὡς πλημμελὲς ὁ ἐν ταῖς προτάσεσι τῖις ἐφεσιόδήτου 

ἰσχυρισμὸς ὅτι, κατ’ ἔθιμον ἐπικρατοῦν ἐν Χίῳ, ἡ ἀγωγὴ 

δὲν περιέχεται ὁλόκληρος ἐν ταῖς ἐκδιδομέναις ὑπὸ τοῦ 

αὐτόθι Μητροπολιτικοῦ Δικαστηρίου ἀποφάσεσι, προσαγα- 

γούσιις ποὸς ὑποστήοιξιν αὐτῖις καὶ πιστοποιπτικὸν τοῦ 
ν ν 

τὴν ἐκκαλουμένην ἀπόφασιν ἐκδόντος δικαστηρίου, οὐ μό- 

νον διότι ἡ ἀπόφασις αὔτιι οὔτε ἁπλῖιν περίλιιψιν ἀναγρά- 

φει τῖις ἀγωγῖις ἀλλὰ καὶ διότι κυρίως τὰ ἔθιμα δὲν ἀπο- 

δεικνύουσι δικονομικοὺς θεσμούς, ἀλλὰ θέματα οὐσιαστι- 

κά, τὶνν δὲ παράλειψιν οὐσιώδους δικονομικῖις διατάξεως 

δὲν δύναται νὰ πιστοποιῇ αὐτὸ τὸ τὴν παράλειψιν ποιῖισαν 

δικαστήριον. Μ. Σ. 189 (1899). 
ϱ 0 ΄ 3 ’ . 

ἼΑκνρος εἶναι ἡ ἀπόφασις ἡ ἀπορρίπτουσα ἐνστάσεις Ίὶ 
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ἀντενστάσεις ἄνευ σκέψεως δικαιολογούσης τὴν ἀπόρριψιν 

ἢ μὴ αὐτῶν ἣὲ τὴν Δαμόάνουσα ποσῶς ὑπ’ ὄψιν αὐτάς. | 

Μ. Σ. 180, 186 (1889) 

᾿Ακυρός ἐστιν ἣ ἀπόφασις τοῦ πρωτοδίκου δικαστηρίου 

ὅπεο, διατάξαν μαρτυρικὰς ἀποδείξεις, δὲν προέθη εἰς τὶιν 

ἐξέτασιν τῶν μαρτύρων πλὴν ἑνός, οὐδὲ μνείαν ποιεῖται 

ἐν τῷ αἰτιολογικῷ τῖις ἐκκαλουμένης ἀποφάσεως τῖις δια- 

τάξεως τῶν μαρτυρικῶν ἀποδείξεων καὶ τοῦ λόγου δι᾽ ὃν 

δὲν ἐξητάσθησαν οἱ μάρτυρες. Ἢ Ἱᾱ θη 1830} 

Ἡ ἐν τῇ ἐκκαλουμένῃ ἀποφάσει παρασιώπησις, ἐὰν αὔ- 

τη ἐξεδόθη καθ᾽ ὁμοψπφίαν ἵν πλειοψπφίαν εἶναι πράγματι 

λόγος ἀκυρώσεως, ὡς λίαν ὀρθῶς ἰσχυρίζεται ὁ ἐφεσείων, 

καθόσον ὁ ὅρος οὗτος ἀποτελεῖ ἓν ἐκ τῶν στοιχείων ἅτινα 

ἀπαρτίζουσιν ἑκάστην ἀπόφασιν, συνῳδὰ τῷ 04 ἄρθρῳ τῆς 

ἐν ἰσχύϊ δικονομίας. Μ. Σ. ος ο Ίσα, 

«Μὴ ἀκυρωθείσιις τῖις πρώτης ἀποφάσεως τοῦ εἰρημένου 

πρωτοδίκου δικαστηρίου ὑπὸ ἀνωτέρου τοιούτου, ἄκυρός 

ἐστιν ἡ δευτέρα αὐτοῦ ἀπόφασις ἡ ἀντιφάσκουσα πρὸς τὴν. 

πρώτην. Μ.Σ.291.{1530} 

΄λκυρος εἶναι ἡ ἐκκαλουμένη ἀπόφασις, ὡς περιέχουσα 

πλείστας ὅσας δικονομικὰς ἐλλείψεις, διότι τὸ ἱστορι- 

κὸν αὐτῖις εἶναι ὅλως ἀόριστον, τὸ ὃ’ αἰτιολογικὸν ἐλλείπει. 

ὅλως, καίτοι τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητον προσὸν ἑκάστης ἀπο-. 

φάσεως, ἐν ἦν, δέον ἵνα ἀναφέρωνται οἱ λόγοι ἐφ᾽ ὧν στηρί-. 

ζεται τὸ δικαστήριον, ἐκ δὲ τοῦ διατακτικοῦ μὴν ὄντος σα-. 

φοῦς καὶ ὡρισμένου, δὲν ἐξάγεται ἡ σχέσις αἰτίου καὶ ἀπο- 

τελέσματος ἡ ἀπαιτουμένη μεταξὺ ἀμφοτέρων. 

Μ. Σ. 901 (1896). 



᾿Απόφασις ὃ 3. 127 

5. 3ιὶ 

᾿Ενεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἐπιστολῖις πρὸς τὸν εἰοημένον Μη- 

τροπολίτην, ἐντελλομέντις αὐτῷ ἐντόνως ὅπως ἀνυπερθέ- 

τως καὶ ἐν παντὶ ὅρῳ ἐκτελέσῃ τὴν ἤδη ἐκδεδομένην ἀπό- 

φασίν του’ διότι ὑπέρτερον ἄλλο δικαστήριον δικαιοῦται 

μόνον ν᾽ ἀνατρέψῃ, τὴν ὑπ’ αὐτοῦ ἐκδεδομένην ἤδη ἀπό- 

φασίν του καὶ οὐδέποτε ὁ ἴδιος. 

Πρ. Ἱ. Σ. Ί Αὐγούσ-ου 1873. 

Τὰς μὴν ὁριστικὰς ἀποφάσεις τὰ δικαστήρια δύνανται ν᾽ 

ἀνακαλέσωσι καὶ δημοσιευθείσας, δὲν εἶναι δ᾽’ ὀρθὸς ὁ 

ἰσχυρισμὸς τοῦ ἀναψπλαφῶντος, ὅτι ἡ προδικαστικὶι ἀπό- 

φασις ἡ διατάσσουσα ἀπόδειξίν τινα ὑπάρχει ὁριστικὶι ὡς 

πρὸς τὸ θέμα τοῦτο καὶ δὲν δύναται τὸ δικαστήριον ν᾽ ἀνα- 

καλέσῃ αὐτήν. Μ. Σ. δ9 (1815). 

Ἐὰν ἐν τῇ ἀριθμήσει προέκυψε λάθος τι λογιστικόν, τοῦ- 

το οὐδόλως δύναται νὰ δώση, χώραν εἰς ἀναψπιλάφησιν 

ἀλλὰ κατὰ τὸν νόμον Βασιλ. 44 (9. 1) διορθοῦται ἁπλῶς ἡ 

ὑγιᾷος.. Μ. Σ. 10 (1880). 

εΞ-------- 

|. Ἡ ἀπόφασις πρὶν Τι ἀπαγγελθῇ. δὲν εἶναι ἀμετάθλητος, διότι 

δυνατὸν οἱ δικασταὶ μέχρι τῆς ἐποχῆς ταύτης νὰ μεταθάλωσι - 

γνώμην, ἂν δ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ ὑκλείψῃ τι τῶν μελῶν τοῦ δικαότῃι- 

ρίου,. ἀνάγκη πᾶόα εἶναι ἵνα ἡ ὑπόθεσις ὀυζητῆται ὑκ νέου. 

Καὶ τὰς ἀπαγγελθείόας ἀλλὰ μὴ ὁριστικὰς ἀποφάσεις δύναται τὸ 

δικαστήριον ν᾽ ἀνακαλέσῃ ὁρῶν τὸ ἡμαρτπμένον αὐτῶν ἀλλὰ πρὸ 

τῆς ἐκδόσεως αὐτῶν. 
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ΑΕΞΡΙΜΟΔΊΟ ΤΕΣ 

-ς-ο-ο- 

ΓΙΕΡΙΛΠΛΉΗΙΞ 

1. ᾿Αρμοδιότης Μ. Συμθουλίου καὶ Μικτῶν Δικαστηρίων. 

6 2. “Αρμοδιότης Ἱ. Συνόδου καὶ Πνευματικῶν Δικαστηρίων. 

6 Ὁ. "Αρμοδιότης λόγῳ συναφείας, Χατοικίας καὶ προσώπου. 
6 4. ᾽Αναρμοδιότης λόγῳ ὕλης. 

5 δ. Ἔνστασις ἀναρμοδιότητος. 

ο τω 

Τὸ Συμθούλιον κατὰ νόμον δύναται νὰ χορπγῇ προθε- 

σμίαν τινὰ τῷ ὀφειλέτῃ ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, ἐν 

|. Ἡ ἁομοδιότις τῶν Ἐκκλ. Δικαστηρίων ὁρίζεται κατὰ γεω- 

γραφικὰ ὅρια καὶ κατ᾽ ἀντικείμενον, ἐξ ὧν ταῦτα διακρίνονται, ὡς 
εἴρηται ἐν τῇ Εἰσαγωγῆ, εἰς ᾿Ἠπιόδκοπικά, Μπτροπολιτικὰ καὶ Πα- 

τοιαρχικὰ ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ εἰς Μικτὰ καὶ Πνευματικὰ ἀφ᾽ ἑτέρου. 

Κατὰ τὸ ὃ ἄρθρον τῆς ἐν ἰσχύι Ἔμπ. Δικονομίας ὁ ἐνάγων ὀφεί- 

λει νὰ ἐγείρῃ. τῖιν ἀγωγὴν αὐτοῦ ἐν τῷ δικαστποίῳ τῆς κατοικίας 

τοῦ ὀναγομένου καὶ ταύτης μι οὔσης, τοῦθ᾽ ὅπερ συμθαίνει εἴτε 

προσωρινῶς ἐὰν οὗτος δις τῆς ἀλλοδαπῆς ἐλθὼν δὲν ὀγκατέότπ που 

εἰσέτι, εἴτε διαρκῶς ἕνεκα τοῦ ἐπιτηδεύματος, εἰς τὸ τῆς διαμονῆς 

αὐτοῦ, Τι τέλος προκειμένου μόνον περὶ ὑλικῶν διαφορῶν εἰς τὸ τοῦ 

τόπου, ἔνθα ἐγένετο Γι συναλλαγὶ ἣΠ Π παράδοσις τῶν πραγμάτων 

ἐξ ὧν πηγάζει 1 ἀγωγΙ, Τι ἔνθα γενήδεται ἡ πλ πιρωμ]ῖι τῶν χοιμάτων. 

Κατοικία λέγεται ὁ τόπος, ὅστις εἶναι τὸ μόνιμον καὶ κύριον τῶν 

οἰκιακῶν καὶ κοινωνικῶν ὀχέσεών τινος κέντρον. 

Τὰ νομικὰ πρόδωπα κατοικίαν ἔχουσιν ἐν ᾧ τόπῳ ὑπάρχει ἡν τῆς 

περιουσίας αὐτῶν διοίκνσις: ᾗ δὲ κληρονομία μέχρι τῆς διανομῆς 

κατοικίαν ἔχει τῖιν τοῦ τεὐνεῶτος, ὃν τῷ δικαστηρίῳ τῆς ὁποίας 

εἰδάγονται αἱ περὶ κλπρονοµίας ἀγωγαί, αἴτινες μετὰ τὶιν διανομὴν 

εἰσάγονται ἐν τοῖς δικαστηρίοις τῆς κατοικίας τῶν ιεληρονόμων. 

- Διὶ ὕπανδροι γυναῖκες, οὐχὶ δὲ καὶ αἱ μεμντιιστευμέναι, κατοικίαν 

ἔχουσι τὶιν τοῦ συζύγου, Τιν καὶ διεζευγμέναι Πι χῆραι ἑυλάττουσι 
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αἷς οὗτος εὑρίσκεται, ποὸς πλπιοωμὶιν τοῦ κατακυρωθέντος 

αὐτῷ χρέους. Μ. Σ. ΤΙ (1869). 

Πεοὶ ὑπεξαιρέσεως ἀφαιρεθέντων πεαγμάτων δικάζουσι 

τὰ ἁρμόδια ποινικὰ δικαστήρια, ἀναομοδίου ὄντος τοῦ 

Συμθουλίου τούτου. Μ. Σ. 9 (1864). 

Ἡ περὶ ἀναρμοδιότητος ἔνστασις τῖις ἐναγομένης δὲν 

εἶναι νόμιμος, διότι κπρυχθέντος ἀναρμοδίου πρὸς ἐκδίκα- 

σιν τῖις περὶ ἧς ἡ δίκαι ὑποθέσεως τοῦ Ἐμποροδικείου, 

ἐνώπιον τοῦ ὁποίου παρεπέμφθη κατ’ ἀρχάς, ἡ Ὑψηλὴ 

Πύλη παρέπεμψεν αὐτὴνν ὅπως δικασθῇ, ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ 

Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ Συμθουλίου, τὸ ὁποῖον τότε 

μέχρις ἀποκτήσεως νέας. Τὰ νόμιμα καὶ νομιμοποιπιθέντα τέκνα 

πρὶν Τι χειραφετπθῶσι κατοικίαν ἔχουσι τὴν τῶν ἰδίων γονέων καὶ 

τὰ ὑπὸ ὀπιτροπείαν τελοῦντα τῖιν τοῦ ἐπιτρόπου αὐτῶν: τὰ δὲ νό- 

θα τὴν τῆς μητρός, ἐν ᾧ τὰ ἔκθετα τὸν τόπον ἐν ᾧ εὑρέθησαν ἢ 

ἀνετράφιιδαν. 

Τοῦ γενικοῦ τούτου κανόνος, καθ᾽ ὃν ὁ ἐνάγων ἀκολουθεῖ τὸν 

φόρον τοῦ ὀναγομένου, ἀπαντῶσιν αἱ ἀκόλουθοι ἐξαιρέσεις. 

Δ’. Κατᾶ τὸ πρὸς τὸν πατριάρχην Ἰωακεὶμ τὸν Β’ (1800) χορη- 

Υπθὲν βεράτιον «δίκη ἀφορῶσα τὸν Πατριάρχην, τοὺς Μπιτροπολίτας, 

τοὺς ᾿Αρχιεπιδκόπους, τοὺς ᾿Επιδκόπους, τοὺς ἐπιτρόπους αὐτῶν 

καὶ τοὺς περὶ αὐτοὺς οὐδαμοῦ ἀλλαχοῦ δικάζεται εἰ μῖι εἰς τὴν 

πρωτεύουσαν» ἀνεξαρτήτως τῆς κατοικίας αὐτῶν, ὅρα καὶ Κανονι- 

σμὸν ἐκλογῆς ἀρχιερ ἄοθρ. 8. 

Β΄. Δίκαι συναφεῖς πρὸς ἀλλήλας ὑποθάλλονται λόγῳ τῆς ὄυνα- 

φείας εἰς τῖιν δικαιοδοσίαν τοῦ διὰ τὴν κυρίαν δίκην ἁρμοδίου δι- 

καότπρίου, (Ἐμπ. Δικ. ἄρθρ. 9, 99, Πολ. Δικ. ἄρθο. 58, 113) π. χ. αἱ 

ἐξαιρέσεις δικαστῶν, αἱ παρατάσεις προθεόμιῶν, αἱ τριτανακοπαί, 

αἱ παρεμπίπτουδαι ἀγωγαί, αἱ παρεμθάσεις, αἱ περὶ ἐγγυήόδεως, αἱ 

περὶ δικαθτικῶν ὑξόδων κλπ., ὀκτὸς ἂν τὸ δικαστήριον τοῦτο ἦναι 

ἀναρμόδιον λόγῳ ὕλης. 

Γ’, "Ὅταν οἱ ὀναγόμενοι ἦναι πλείονες τοῦ ἑνὸς ἵν ἀγωγὴι ἐγείρε- 

) 
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΄ ᾽ αν. ϱ/ ’ ε ν 2 ον . 3 ἔ 

μόνον ἠδύνατο ἵνα κπρύξῃ ἑαυτὸ ἀναρμόδιον ἐὰν τὸ ἀντι- 

κείµενον τῖις διαφορᾶς διέφευγε τὶιν ἁρμοδιότητα αὐτοῦ λό- 

γῳ ὕλης, ὡς ἐὰν ἐπρόκειτο περὶ ἀκινήτου, περὶ ἐμπορικῖις 

ὑποθέσεως καὶ τῶν τοιούτων, ἐνῷ ἐνταῦθα πρόκειται δια- 

φορὰ περὶ χρέους μεταξὺ χριστιανῶν, οὐδεὶς ἄρα ὑπάρχει 

ται ἐν τῷ ἁομοδίῳ λόγῳ ὕλης δικαστηρίῳ τῆς κατοικίας ἑνὸς τῶν 

κυριωτέρων αὐτῶν, ἀνεξαρτήτως τῆς τῶν λοιπῶν, ὑποχρεουμένων 

ἵνα ἐν αὐτῷ δικασθῶσι. 

Δ’, Ἡ ἀνταγωγὴ δύναται νὰ δικαθθῇ εἴτε ἐν τῷ δικαστηρίῳ τῆς 

κατοικίας τοῦ ἐνάγοντος, εἴτε μετὰ τῆς ἀγωγῆς, ὅτε ὅμως ἁπαι- 

τεῖται ἵνά αὕτη εἰδαχθῇ κατὰ τὶν πρώτην δυζήττιὀιν, ἵνα τὸ δικα- 

ὀτήριον Π ἁρμόδιον λόγῳ ὕλης πρὸς ὀκδίκαθιν τῆς τε κυοίας ἀγω- 

γῖις καὶ τῆς ἀνταγωγῆς καὶ ἵνα ἡ. ἐκικρεμὴις ἵν κυρία δίκη. 

᾿Αναρμοδιότιτος ὑπάρχουσι δύο εἴδη: 

α’. Δημοσίας τάξεως ἣ λόγῳ ὕλης, ἥτις ὑφίσταται ἐὰν τὰ δικα- 

ὀτήρια δικάζωσιν ἑτέρας ὑποθέσεις ἐκτὸς τῶν ὁπτῶς αὐτοῖς άνατε- 

θειμένων, ἐὰν π.χ. τὰ Πνευματικὰ δικάζωσιν ὑλικὰς διαφοράς, καὶ 

τοὐναντίον ἐὰν τὰ Μικτὰ πνευµατικάς, ἐὰν τὸ Ἐφετεῖον διικάζῃ, 

ποωτοδίκους ὑποθέσεις, ὁτεροῦν οὕτω τοὺς διαδίκους τοῦ 6’. τῆς 

διαδικαδίας βαθμοῦ κλπ. 

6’. Ἰδιωτικοῦ συμφέροντος Τι λόγῳ προσώπου, τις ὑπάρχει, 

ἰὰν δικαστήριον ἁργόδιον λόγῳ ὕλης δυκάζῃ ὑπόθεσιν, ὃν ἂν τυγ- 

χάνει ἀναρμόδιον ἕνεκα ἄλλων λόγων κατοικίας κλπ. 

Ἡ διάκριόις αὕτη ἀναρὶ οδιότητος λόγῳ ὕλης καὶ δόγῳ προδώ- 

που μεγίότην ἔχει ὀπμαθίαν, διότι ἐν μὲν τῇ πρώτῃ περιπτώσει 

τὸ δικαστήριον ὀφείλει νὰ κπιούξπ ἑαυτὸ ἀναρμόδιον καὶ ἂν ὅτι οἱ 

διάδικοι ἑκουσίως ὑπαχθῶσιν εἰς τὴν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ, καὶ τὴν 

ἔνστασιν τῆς τοιαύτιις ἀναρμοδιότπιτος δύνανται νὰ ἐπικαλεθῶδσιν 

ὄντε ὑνάγων καὶ ὁ ὑναγόμενος κατὰ πᾶσαν τῆς δίκης δ.ἀάιν καὶ 

κατ᾽ ἔφεσιν καὶ κατ᾽ ἀναίρεσιν, Παρ. Ἔμπ. Ν. ἄρθρ. 91. Ἐν δὲ τῇ 

δευτέρᾳ περιπτώσει ἀναρμοδιότητος λόγῳ προὀώπου, αὕτη καλύ- 

τιτεται μῖι προταθεῖόα πρωτοδίκως ὑπὸ τοῦ ἐναγομένου, μὴν δικαιου- 

μένου δὲ καὶ τοῦ δικαδτηρίου νὰ λά6ῃᾳ αὐτὴν ὑπ᾽ ὄψιν αὐτεπαγ- 

γέλτως. Παρ, ᾿Εμπ. Ν. ἄρθρ. 88. ᾿ 
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λόγος ὅπως τὸ Συμθούλιον κγιρυχθῆ. ἀναρμόδιον ἵνά δικά- 
ς 

ση τὴν ὑπόθεσιν ταύτην, ἀφοῦ ἡ Ὑψπιλῖι Πύλη παρέπεμ- 

ψεν αὐτὴν εἰς τὰ Πατριαρχεῖα. Μ. Σ. 15 (1879). 

Τὸ Συμθούλιον εἶναι ἁρμόδιον νὰ ἐπιλιιφθῇ. τῖις προκει- 
να 9 ’ . . ’ 3» -- . «΄ 

μένης ὑποθέσεως κατὰ τὸ γ’ ἄρθρον τοῦ περὶ καθηκόντων 

αὐτοῦ κανονισμοῦ, καθ᾽ ὃ τοῦτο θέλει θεωρεῖ ὅσας ὑποθέ- 

σεις μὶι πνευματικὰς παραπέμπει ἡ Ὑψ. Πύλη εἰς τὰ Πα- 

τριαρχεῖα, τοσοῦτον μᾶλλον καθόσον ἣ προκειμένη δίκπι δὲν 

ἀφορᾶ τὴν ἰδιοκτησίαν κτήματος, ἀλλὰ τὴν ἐξέτασιν περὶ 

τῖις προθαλλομένης εἰκονικότητος. Μ. Σ. (1874). 

Κατὰ τοὺς κανονισμοὺς τῶν Πατριαρχείων τὸ ᾿Εθνικὸν 

Συμθούλιόν ἐστιν ἁρμόδιον πρὸς ἐκδίκασιν τῶν περὶ προι- 

κὸς διαφορῶν, ἀπορριπτέα ὃ᾽ ἐστὶν ἡ ἔνστασις τοῦ ἐναγο- 

μένου, ὅτι δηλ. τὸ Συμθούλιον εἶναι ἁρμόδιον μόνον ὁπό- 

ταν αὗται ὑφίστανται μεταξὺ συζύγων οὐχὶ δὲ καὶ ὅταν 
« / ες 2 . - κ... « ο . 

ὑφίστανται ὡς ἐπὶ τοῦ προκειµένου μεταξὺ γαμόοοῦ καὶ 

πενθεροῦ. ΜΙΣΟ 4818]: 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ Συμόοι- 

λίου τούτου ἔνστασις τοῦ ἐφεσιθλήτου ἐπὶ τῷ λόγω: ὅτι αἱ 
͵ Ἱ [ 

Σποράδες νῆσοι δυνάμει Αὐτοκοατορικοῦ Φιρμανίου κέ- 

κτηνται τὸ προνόμιον,ὅπως αἱ ὑποθέσεις αὐτῶν δικάζωνται 

ἐπιτοπίως καὶ ἀνεκκλήτως κατὰ τὰ ἐπιτόπια ἔθιμα καὶ ὅτι 
ε , / ”/ 2." νά . αν ’ ᾽ -- /Ώ 

ἡ ὑπόθεσις αὕτη ἐδικάσθη κατὰ τὸ ἰσχύον ἐν τῇ πατρίδι 

αὐτῶν ἔθιμον, καθόσον τὰ ἐν τῷ ῥηθέντι Αὐτοκρατορικῷ 

Φιρμανίῳ τῖις 15 Τζεμαγιοὺλ. ἐθὲλ 1359 ὀθ. ἔτους ἀναφερό- 

μενα προνόμια προτίθενται τῖιν διακέλευσιν τῶν πολιτικῶν 

καὶ ἱεροδικαστικῶν ἀρχῶν τοῦ ἐπεμθαίνειν εἰς τὰς πολιτι- 

κὰς ὑποθέσεις τῶν χριστιανῶν καὶ οὐχὶ τὴν ὑπὸ τῶν κα- 

τοίκων διαδικασίαν τῶν ὑποθέσεων, -αἴτινες ἀνάγονται εἰς 

τὶιν δικαιοδοσίαν τῶν Μητροπολιτῶν. Μ. Σ. 141810). 
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Κατὰ τὸ 6’ ἄρθρον τοῦ θεμελιώδους κανονισμοῦ τοῦ 

ἀνωτάτου συμθουλίου τῆς δικαιοσύνης, αἱ ἀποφάσεις 

τῶν Ἱεροδικαστπρίων τῖις δικαιοδοσίας τῶν μὴ μουσουλμα- 

νικῶν κοινοτήτων δὲν ὑποθάλλονται εἰς τὴν ἐξέτασιν αὐτοῦ, 

κατὰ συνέπειαν δὲ καὶ αἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμθουλίου τού- 

του, αἱ ἀναγόμεναι εἰς τὴν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ. 

Μ. Σ. 2 (181Ρ] 

Τὸ Συμθούλιον, εἰ καὶ εἶχεν ἐπιληφθῦῇ, τῖις συζητήσεως 

τῖις ὑποθέσεως ταύτης, συνεπείᾳ ἐπιφπιφίσεως τῖς Ὑψ. Πύ- 

λης τεθείσης ἐπὶ τοῦ ἀρτζιχαλίου τοῦ ἐνάγοντος, καὶ δυνά- 

μει τοῦ γ΄ ἄρθρου τῶν Ιζανονισμῶν, καθ” ὃ ἐπιτρέπεται εἰς 

αὐτὸ ἡ θεώρησις τῶν μὴν πνευματικῶν ὑποθέσεων, ὅσας πα- 

ραπέμπει ἡ Ὑψ. Πύλγνι εἰς τὸ Πατριαρχεῖον, ὅμως μετὰ τὶιν 

ὑπὸ τοῦ ἐναγομένου ὑποθληθεῖσαν κατὰ τὶνν τελευταίαν 

συνεδρίασιν ἔνστασιν τῖις ἀναρμοδιότητος, ἥτις δύναται 

νὰ προταθῇ. κατὰ πᾶσαν τῆς δίκας στάσιν, τὸ Συμθού- 

λιον ὀφείλει ὅπως κηρύξῃ ἑαυτὸ ἀναρμόδιον. 

Μ. Σ. 11 (1815). 

Κατὰ τὸ γ’ ἄρθρον τῶν Κανονισμῶν χορηγεῖται εἰς τὸ 

Συμθούλιον τοῦτο τὸ δικαίωµα τοῦ θεωρεῖν ὅσας ὑποθέσεις 

μὶι πνευματικὰς παραπέμπει ἡ Ὑγ Πύλη εἰς τὸ Πατριαρ- 

χεῖον, ἀλλ᾽ ὅταν τοῦτο ὑπάρχη ἀναρμόδιον, προταθῇ, δ᾽ ἡ 

τῖις ἀναρμοδιότητος ἔνστασις ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν διαδίκων, 

ὀφείλει ἵνα κηρύξῃ ἑαυτὸ ἀναρμόδιον, ἄλλως τε δὲ τὴν ἔν- 

στασιν ταύτην, ὡς οἶσαν δημοσίας τάξεως, δύναται καὶ 

αὐτεπαγγέλτως νὰ λάθῃ τὸ Συμθούλιον ὑπ᾽ ὄψιν. 

Μ' Σ. 90 (1815). 
Ὁσάκις ὑπάρχει ἔνστασις ἐναντίον ἀποφάσεώς τινος τοῦ 

Συμθουλίου τούτου, ὁ ἐνιστάμενος δύναται μόνον ἵνα ζη- 

τ΄ιση. τῖιν ἐνώπιον τοῦ αὐτοῦ Συμθουλίου συζήτησιν αὐτῖις 
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διὰ τῶν συνήθων µέσων, τὸ αὐτὸ δ᾽ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς 

ἀποφάσεις τῖις Ἱ. Συνόδου. Μ. Σ. 3. (1817). 
Ὁ ᾽ ΄ « , 5 . 2» [Ὁ ο . 

ἐνάγων, ὑπήκοος ὀθωμανὸς ὤν, δὲν δύναται νὰ προσ- 

έλθῃ. εἰς ἀλλοδαπά, ἀλλ᾽ εἰς τὰ ἁρμόδια ὀθωμανικὰ δικα- 

στήρια, τοιοῦτον δ᾽ ἐστὶ τὸ παρὸν δικαστήριον, ὅπερ εἶναι 

ἁεμόδιον νὰ δικάσῃ τὴν προκειμέντιν περὶ διατροφῖις ὑπό- 

θεσιν μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀντιδίκου, ὄντος ὑπηκόου 

ἕλληνος. Μ, ο 1. (1811). 

Ἡ ἔνστασις τῶν ἐναγομένων ὅτι, ἂν ἡ ᾿Επιτροπὴ τῶν 

ἀρχιερατικῶν περιουσιῶν ἔλαθεν ἐντολῖιν παρὰ τοῦ Συμ- 

θουλίου τούτου, ὅπως κινήση, ἀγωγὴν κατ’ αὐτῶν, τὸ Συμ- 

δούλιον εἶναι ἐξαιρετέον ἐπὶ τῖις ἐκδικάσεως τῖις ἀγωγῖις 

ταύτης, διότι δὲν δύναται νὰ ἔχη συγχρόνως ἰδιότητα ἐνά- 

γοντος καὶ δικαστοῦ, τυγχάνει ἀπορριπτέα καὶ διότι, ἐξαι- 

ρουμένου τοῦ Συμθουλίου τούτου, δὲν ὑπάρχει ἕτερον δικα- 

στήριον πρὸς ἐκδίκασιν τῖις προκειμένης ὑποθέσεως καὶ 

διότι τοῦτο περιθέθληται δύο ἰδιότητας, τὴν μὲν ὅπως συν- 

εδριάζη διοικητικῶς πρὸς ῥύθμισιν τῶν ἐθνικῶν συμφερόν- 

τῶν, τὴν δ᾽ ὅπως συνεδριάζῃ, δικαστικῶς πρὸς ἐκδίκασιν 

ἰδιωτικῶν ὑποθέσεων, ὥστε ἐάν, συνεδριάζον διοικητι- 

κῶς καὶ Φροντίζον ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τοῦ ᾿Εθνι- 

κοῦ ταμείου, ἔδιδεν ἐντολὴνν εἰς τὶν ᾿Επιτροπὴν τῶν ἀρ- 

χιερατικῶν περιουσιῶν ὅπως κινήσῃ ἀγωγὶιν κατὰ τῶν 

ἐναγομένων, τὸ τοιοῦτον οὐδαμῶς ἠδύνατο κωλῦσαι αὐτό, 

ὅπως συνεδριάσῃ, δικαστικῶς ποὸς ἐκδίκασιν τῖις ἐν λόγῳ 

ὑποθέσεως. Μ. Σ. 90 (1578). 

Τὰς περὶ κληρονομίας μεταξὺ δύο χοιστιανῶν συμπι- 

πτούσας διενέξεις θεωρεῖ τὸ Συμθούλιον, ὅταν κατ᾽ αἴτιισιν 

τῶν ἐναγόντων ἀνατεθῶσιν εἰς τὰ Πατριαοχεῖα. 

Μ. Σ. 19 (1881). 
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Τὸ Συμθούλιον εἶναι ἁρμόδιον ἵνα δικάση περὶ δωρεῶν 

πρὸ ἣ ἕνεκα γάμου. Πρ. Ἱ. Σ. Αὐγούστου 1886. 

Τὰ Ἐκκλπσιαστικὰ Δικαστήρια εἶναι ἁρμόδια δι᾽ ἐκδί. 

κασιν ὑποθέσεων περὶ ἀποδόσεως ποσῶν καταλειφθέντων 

διὰ διαθή1τις. | μ Σπ 1860; 

Ἡ προκειμένη ἀγωγὴ περὶ ἀποδόσεως προικὸς εἶναι ἐκ 

τῶν ἀντικειμένων, ἅτινα ὑπάγονται ἀποκλειστικῶς εἰς τὶιν 

ἁομοδιό:πτα τοῦ Συμθουλίου τούτον, ἐπίσης δὲ καὶ τὰ λοι- 

πὰ ἐν τῇ ἀγωγῇ θέματα περὶ διατροφῖις, ἀποζπμιώσεως 

κλπ. ὡς συναφῖι πρὸς τὴν κυρίαν ἀγωγήν. 

Πρ. Μ. Σ. 9 Δεκεμόρίου 1857. 

Αἱ περὶ ιιντιστείας διαφοραὶ καὶ πᾶν ὅτι ἀπορρέει ἐξ αὖὐ- 

τῶν ὑπάγονται εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τῶν ἐν τοῖς Πατριαρ- 

χείοις ὁικαστποίων. Μ. Σ. 86 (1887), | 

Τὸ Συμθούλιον ἀποφασίζει περὶ τῶν συνεπειῶν τῖις λύ- 

σεως τῆς μνπστείας, ἀφοῦ πρότερον ἀποφασίσῃ, τὸ ἁρμό- 

διον Πνευματικὸν Δικαστήριον, ἐὰν ὑπῖιρξε μνηιστεία καὶ 

τὶς ὁ αἴτιος τῆς λύσεως αὐτῆς. Μ. Σ. 99 (1887). 

Τῶν περὶ ἀνθρικῖις περιουσίας (ἀνδρομοιρίου). καὶ κλλ- 

ρονομίας ὑποθέσεων δυνατὸν ἵνα ἐπιλαμθάνωνται αἱ κατὰ 

τόπους Δπιιογεροντίαι τῶν Μητροπόλεων καὶ ᾿πισκοπῶν, 

ὁπόταν ἀπαιτῶσι τοῦτο ἐκ συμφώνου ἀμφότεροι οἱ ἐνδια- 

φερόμενοι. | Πρ. Ἱ. Σ. 90 Ἰουλίου 1888. 

Πᾶσαι αἱ ἐκ τῶν μνιιστειῶν ἀπορρέουσαι ὕδικαὶ ἆπαι- 

τήσεις καὶ διαφοραὶ ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν δι- 

καιοδοσίαν τοῦ Συμθουλίου τούτου, ἀπορριπτέα ἑπομένως 

ᾗ ἔνστασις ἀναρμοθιότπτος αὐτοῦ. Μ. Ἡ, 135 (1888). 

Ἡ ἔνστασις τοῦ ἐφεσείοντος περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ 

Μ. ᾿Π. Δικαστηρίου Προύσις λόγῳ ὕλης οὐι ἔστιν ὀρθή, 

καθόσον πρὸ τῖις ἀπολύσεως τῆς ἀπὸ 91 Ἰανοναρίου 1891. 
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ἐγκυκλίου τῆς Ἐκκλησίας, ἐντελλομένηις τὸν καταρτισμὸν 

ἰδιαιτέρων δικαστηρίων διὰ τὰς πνευματικὰς ὑποθέσεις καὶ 

ἰδιαιτέρων διὰ τὰς ὑλικάς, αἱ ἑκασταχοῦ δημογεροντίαι 

ἐδίκαζον καὶ τὰς πνευματικὰς διαφορὰς τῶν χοιστιανῶν. 

Ἱ. Σ. 95 (1891). 
Τὸ Συμθούλιον ἀπεφήνατο ἑαυτὸ ἁομόλιον πρὸς ἐκδί- 

κασιν ὑποθέσεως ἀφορώσης ὑλικὴν διαφοράν, ἐκδικασθεί- 

σης ὑπὸ τοῦ Πνευματικοῦ Δικαστηρίου Χαλκηδόνος, καθό- 

σον ἐν ἦ, ἐποχῆ ἐξεδόθη ἡ ἐκκαλουμένπ ἀπόφασις ὑπῖιοχεν 

ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Χαλκηδόνος ἓν καὶ μόνον Ἱερατικὸν 

Δικαστήριον, δικάζον τάς τε πνευιιατικὰς καὶ τὰς ὑλικὰς 

διαφοράς. Πρ. Μ. Σ. 24 Ἰουλίου 1891. 

Ἐπίσημος γλῶσσα τοῦ Συμθουλίου τούτου εἶναι ἡ ἑλ- 

ληνικὶν καὶ ἑλληνιστὶ ὀφείλουσι ν᾿ ἀγορεύωσιν οἱ πληρε- 

ξούσιοι τῶν διαδίκων. Πρ. Μ. Σ. 99 Ἰανουαρίου 1899. 

Διαφοραί, οἵα ἡ ἐξέτασις περὶ τοῦ κύρους ἣν μὴν διαθή- 

Ίαις, εἰσὶν ἀποκλειστικῶς ἔργον τῶν κατὰ τόπους Ἐκκδι- 

σιαστικῶν Δικαστηρίων. Μ. ΣΣ. 184 (1899), 399 (1804). 

Διαφεύγει τὶν ἁρμολιότητα τοῦ Συμθουλίου τούτου ἡ 

ἐξέτασις τοῦ ζητήματος ἐὰν τὸ δικαστήριον, ὅπερ ἐπελή- 

ᾧθπ καὶ τοῦ πνευματικοῦ! μέρους ὑποθέσεώς τινος (διαλύ- 

σεως µνπστείας καὶ ἀποζημιώσεως), καίτοι μικτὸν ὄν,ποοέ- 

6η εἰς τοῦτο νομίμως. Μ. Σ. 999 (1895). 

Αομοθδίως ἐγείρεται ἐνώπιον τῶν Ἐκκλπσιαστικῶν Δι- 

καστπρίων ἀγωγή,ἀφορῶσα μὲν δικαίωµα νομῖις ἐπὶ ἀκιντι- 

των, στπριζοµένπι ὅμως ἐπὶ προικοσυμφώνου, ὧν ἡ ἐξέτα- 

σις, ἑρμηνεία καὶ ἐκτίμπσις κατὰ νόμον εἶναι τῖις ἀποκλει- 

στινῖις δικαιοδοσίας τῶν Ἐκκκληιλιαστικῶν Δικαστηρίων. 

Μ. Σ. 949 (18995). 
3 - 

Λἱ πράξεις τῶν ἐκτελεστῶν διαθήκας, αἱ ἀφορῶσαι τὴν 
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ἐκτέλεσιν τῶν διατάξεων αὐτῖις, ὑπάγονται εἰς τὴν δικαιο- 

δοσίαν τῶν Ἐλκκλισιαστικῶν Δικαστηρίων. Μ.Σ. 3321 (1884). 

Ἡ περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ Συμθουλίου τούτου ἔνστα- 

σις τοῦ ἐναγομένου πενθεροῦ, ὅπως δικάσῃ, περὶ πραγμά- 

των προικῴων, ἀνπκόντων τῇ ἀποθιωσάσῃ θυγατρὶ αὐτοῦ, 

ἀλλὰ ληφθέντων κατόπιν καὶ παρακρατουμένων, καθόσον 

ἡ ἐκδίκασις αὐτῶν ἀνήκει εἰς τὰ Πολιτικὰ Δικαστήρια, ἐστὶν 

ἀπορριπτέα, διότι ἡ ἀπαίτηισις πραγμάτων ἐχόντων προι: 

κῴαν ἰδιότπτα μηδέποτε μεταθαλλομέντν ὑπάρχει τῖις 

ἀποκλειστικῖὶς δικαιοδοσίας καὶ ἁρμοδιότητος τοῦ Συμ- 

θουλίου τούτου. Μ. Σ. 984 (1896). 

Κατὰ τὴν ἐν ἰσχύϊ δικονομίαν ἡ, ἔνστασις τῖις ἀναρμο- 

διότητος λόγῳ ὕλης δύναται νὰ προταθῇ κατὰ πᾶσαν στά- 

σιν τῖις δίκης, εἴτε ὑπὸ τῶν διαδίκων, εἴτε καὶ αὐτεπαγγέλ- 

τως ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου, ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου: ὄντως 

δὲ νόμιμος τυγχάνει ἡ ἔνστασις τοῦ ἐφεσιθλήτου ὅτι δια- 

φεύγει τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ Συμθοιλίου τούτου ἡ ἐκδίκα- 

σις ἀντικειμένου ἀφορῶντος τὴνν διάλυσιν μνιιστείας. 

Μ. Σ. 380 (1896). 

Ἡ ἔνστασις τῖις ἐναγομένης ἐφορίας περὶ τῖις ἀναρμο- 

διότητος τοῦ Συμθουλίου, ὅπως δικάσῃ περὶ μισθῶν διδα- 

σκαλισσῶν καὶ ἀποζημιώσεων, ἀπορριπτέα ἐστὶ διότι προ- 

κειμένου περὶ διαφορῶν μεταξὺ ἐφοριῶν καὶ διδασκάλων 

ἐντὸς τῖις περιφερείας τῖις ἀρχιεπισκοπῖις Κωνσταντινου- 

πόλεως καὶ παντὸς σχετικοῦ πρὸς αὐτὰς ζητήματος, ἡ ὁρι- 

στικὶν αὐτῶν λύσις ὑπάγεται εἰς μόνην τὴν ἁρμοδιότητα 

τοῦ παρόντος Συμθουλίου. Μ. Σ. 289 (1896), 

Ἡ ὕπαρξις τοῦ ἐπικαλουμένου ὑπὸ τῖις ἐφεσιθλίίτου 
1. 

ἐθίιιου, ὡς ἰσχύοντος καὶ λειτουργοῦντος ἐν Θάσῳ, καθ” ὃ 

πᾶσαι αἱ προκύπτουσαι κληρονομικαὶ διαφοραὶ διεξάγονται 
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ὑπὸ τῶν ἐπιτοπίων Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων, βεθαιοῦ- 

.ται καὶ ἐκ τοῦ προ-αχθέντος ὑπ) αὐτῶν πιστοποιπτ.κοῦ 

τῶν δημογεροντιῶν πέντε χωρίων τῆς νήσου, διαλαμέά- 

νοντος ὅτι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων πᾶσα ἐν τῇ νήσῳ αὖ- 

τῶν κλπρονομικὶν διαφορὰ εἴτε ἐκ διαθήκης εἴτε ἐξ ἀδιαθέ- 

του δικάζεται ἐνώπιον τῶν ἐκκλησιαστικῶν αὐτῖις δικαστῃ- 

ρίων. Μ. Σ. 296 (1896). 

να 

“Ἕκαστος ᾿Αρχιερεύς, ὡς χαρακτῖιοα φέρων Κοιτοῦ, ἔχει 

τὸ δικαίωµα καὶ ἐκκλπσιαστικῶς καὶ πολιτικῶς νὰ δικάζῃ 

ἐξ ἐπαγγέλματος κάθε εἴδους διαφοράν, ἀναφερομένην εἰς 

τὸ Κριτήριόν του παρ᾽ οἱουδήποτε καὶ νὰ ἀποφασίζη κατὰ 

τὸ δίκαιον καὶ κατὰ τοὺς καθεστῶτας ἐκκλησιαστικοὺς νό- 

μους, οὐδεὶς ὅμως τῶν ἀρχιερέων ἔχει τὸ ἐλεύθερον νὰ 

ἐπεμθαίνῃ καὶ νὰ θεωρῇ ἐμπορικὴν κρισολογίαν ὑπὸ αἷρε- 

τοκρισίαν, ἀλλ’ οὔτε προσκαλούιιενος εὐχαρίστως ὑπό τι- 

νων διαφερομένων περὶ ἐμπορικῶν δοσοληψιῶν δύναται ν᾿ 

ἀναλάθη θέσιν αἱρετοκριτοῦ. Γρ.Π. 19 Δ/θρίου 18598. 

Ἡ Ἱ. Σύνοδός ἐστιν ἡ ἁρμοδία Πνευματικὶν ᾽Αρχή, ὅπως 

ἐπιληφθῇ τοῦ μέρους τῆς ὑποθέσεως ταύτης, καθόσον δηλ. 

ἀφορᾷ τὴν θεπσκευτικὶν παρανομίαν τοῦ, ἄνευ προπγη- 

θέντος νομίμου ἐκκλησιαστικοῦ διαζυγίου, μετ᾽ ἄλλης γυ- 

ναικὸς γάμῳ συναφθέντος ἐναγομένου. Μ. Σ. 90 (1569). 

Τὸ περὶ κύρους Τι μὶι τοῦ γάμου ζήτημα τῖις Τ. καὶ τοῦ 

Γ., ἐκ τῖς λύσεως τοῦ ὁποίου ἐξήρτηται ὡς συνέπεια καὶ ἡ 

τοῦ ἑτέρου, ἂν τ. ε. ἡ ἐκ τῖις συνοικήσεως αὐτῶν γεννιι- 

θεῖσα Ρ. γνησία καὶ νόμιμός ἐστι θυγάτηρ τοῦ Γ, δικαίωµα 

κληιρονοιμικὸν ἔχουσα ἐπὶ τῖις περιουσίας τούτου, ὡς καθα- 
(9 . ΄ Όν - . . ο] ΄ ΓΤ; 

ρως πνειΊ1ιατίκον ζήτημα, διαφεῦγον τιν αριιοοιοτ]Ίιτα του 
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Συμθουλίου τούτου, ὑπάγεται τῇ ἁρμοδιότητι τῆς ἁγίας 

καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Μ. Σ. 360 (:868). 

Πᾶς ᾿Αρχιερεὺς κέκτηται κανονικῶς πνευματικὴν δικαιο- 

δοσίαν ἐπὶ πάντων τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ κατοικούντων 

ὀρθοδόξων καὶ ἔχει τιν ἁρμοδιότητα τοῦ νὰ δικάζη, καὶ ἐκ- 

δίδῃ διαζύγια ἐπὶ τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ τῖις ἐπαρχίας αὐτοῦ 

παρουσιαζοιένων συζυγικῶν ὑποθέσεων ἐπὶ βάσει τῇ τῶν 

ἐκκδαισιαστικῶν νόμων: ἑπομένως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς τῖις ὀρθο- 

δόξου ᾿Ανατολικῖις Ἐκκλιισίας τῶν Ἰονίων νήσων ἴισαν ἁρ- 

μόδιοι νὰ δικάζωσι καὶ ἀποφασίζωσι περὶ συζυγικῶν ὑπο- 

θέσεων ὀρθοδόξων Ἰόνων κατοικούντων ἐν ταῖς ἐπαρχίαις 

αὐτῶν πρὸ τῖις ἑνώσεως τῶν Ἰονίων νήσων μετὰ τῖις 

Ἑλλάδος. Πρ. Ἱ. Σ. 11 ᾿Απριλίου 1976. 

Τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια κατὰ τὰ ἡμέτερα ἐκιληι- 

σιαστικὰ καθεστῶτά εἰσι τὰ μόνα ἁρμόδια ἵνα δικάζωσι τὰς 

μεταξὺ συζύγων συζυγικὰς διαἠορὰς, ἐπικυρωτέα ἑπομένως 

ἐστὶν ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις, ὡς πρὸς τὸ κεφάλαιον τῖις 

ἁρμοδιότητος τοῦ Ἐκκλπσιαστικοῦ Δικαστηρίου τοῦ δικάσαι 

ἀγωγὴν ἐπὶ συκοφαντία μεταξὺ συζύγων ἐπὶ λόγω μοιχείας 

καὶ αἱμομιξίας. Ἱ. Σ. 55 (1886.) 

Τὸ καθορίσαι τὸν ὑπαίτιον τῖις λύσεως τῖις μνπστείας ἐστὶ 

τῖις ἁρμοδιότητος τῶν Ἐκκλισιαστικῶν Δικαστηρίων, εἰς δὲ 

τὰ Συμθούλια τῶν δημογεροντιῶν ἀνήκει ἁπλῶς ἡ ἐκδίκα- 

σις τῶν, συνεπεία λύσεως µνπστείας ἐξ ὑπαιτιό-γιτος ἑνὸς 

τῶν μνιιστήρων, ἐγειρομένων ὑλικῶν ἀπαιτήσεων. | 

Ἱ. Σ. 07 (1887). 

Ῥκέψεως γενομένης ἀπερρίφθη ἡ αἴτησις τ. Ὁ ᾿Εκικληισια- 

στικοῦ Δικαστηρίου περὶ διαγνώμηις τῖς Ἱ. Συνόδου ἐπί 

τινος παρ’ αὐτῷ δικαζομένηις ὑποθέσεως,ῶς δυναμένου τού- 

του ἐνεργεῖν κατὰ τοὺς ἑαυτοῦ κανόνας καὶ νόμους, καθό- 
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σον ἄλλως δεσμεύεται ἡ ἐνέργεια τῖις Ἱ. Συνόδου ἐν τῇ 

ἐφέσει. Πρ. Ἱ Σ. 27 Φεθρουαρίου 1888. 

Ἡ Ἱ. Σύνοδος δὲν δύναται νὰ γνωμοδοτήση πρωτοδίκως, 

ὡς στεροῦσα τοὺς διαδίνους τοῦ θ᾽τῖις διαδινασίας βαθμοῦ, 

Π. ἹΣ. 14 Μαρτίοι, 10 Ἰουνίου 1989. 

Τὸ Μ. Συμθούλιον δὲν εἶναι ἁρμόδιον ἵνα ἐπιληφθῇ, τῖις 

ἐξετάσεως τῖις αἰτήσεως τοῦ ἐνάγοντος πρὸς ἀπόδοσιν τοῦ 

τέκνου αὐτοῦ ὑπὸ τῖις ἐναγομένης τέως συζύγου αὐτοῦ, 

περὶ ἧς ἁρμοδίως ἐδίκασε καὶ ἐξέδωκε τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ 

τὸ Ἐκκὸ. Δικαστήριον. Πρ. Μ.Σ. 13 Ἰουνίου 1891. 

Τὸ πρωτόδικον δικαστήριον τῆς ὁπθείσηῃς Μητροπόλεως, 

Μικτὸν ὄν, ἀναρμοδίως ὅλως ἐπελήφθη τῖις ἐκδικάσεως τῆς 

ὑποθέσεωςταύτης περὶ διαλύσεως μνηστείας καὶ κατὰσυνέ- 

πειαν Φύσεως καθαρῶς πνευματικῆς, ὑπαγομένης σινῳδὰ 

τῇ σχετικΠ διατάξει τῖις ἀπὸ 31 Ἰανουαρίου 1891 Πατριαρ- 

χικῖις καὶ Σε νοδικῖις ἐγκυκδίου εἰς τὶιν δικαιοδοσίαν καθα- 

ρῶς Πιευματικοῦ Δικαστηρίου, συγκροτουµένου ἀποκλει- 

στικῶς ἐκ μελῶν ἱερατικῶν ὑπὸ τὶν προεδρείαν τοῦ κατὰ 

τόπον Μητροπολίτου, ἣ τοῦ ἐπιτοόπου αὐτοῦ, κατὰ ταῦτα 

ἀκυρωτέα ἐστὶν ἡ ἐκκαλουιιένηι ἀπόφασι ὡς ἀναομοδίω ακυς [3 ς ως ἄναομ ς 
ἐκδοθεῖσα. 

Ἱ.σ. 191, 1411898). 158(1894).165, 167, 176, 111, 118(1899). 

Β 3. 

Τὸ Ἰλάμιον τοῦ Ιριτπρίου Κοατόόοι, δι’ οὗ ὁ Μπτροπο- 

λίτις Ξάνθης κατεδικάσθη νὰ πληρώσῃ τὸ ἐν αὐτῷ ποσόν, 

καίτοι γνήσιον, δὲν δύναται νὰ λογ.σθῇ τελεσίδικος δικα- 

στικ]ι ἀπόφασις, ὡς ἐκδοθεῖσα ὑπὸ κοιτιοίου ἐπαρχιακοῖ, 

ἂν {ρμοοιου γα Ἰἑο1. τας κατά των αρχιερεων αγωγας. συμ- 
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φώνως πρὸς τὸ 37 ἄρθρον τοῦ Πατριαρχικοῦ Βερατίου δια- 

λαμθάνοντος: «ὁποιανδήποτε δίκην καὶ ἂν ἤθελεν ἔχῃ ὁ 

Πατριάρχης, οἱ Μητροπολῖται,ἀρχιεπίσκοποι καὶ ἐπίσκοποι, 

οἱ ἐπίτροποι αὐτῶν καὶ οἱ περὶ αὐτούς, αὔτη νὰ μῖι ἀκροά- 

ζηται εἰς κανὲν ἄλλο µέρος ἐκτὸς τῖς πρωτευούσης µου». 

Μ. Σ. 18 (1802). 

Ἐκείνη. ἡ, ἀρχῖι δικαιοῦται ἵνα ἐξετάση τὰ διὰ διαορήξεως 

τῶν σφραγίδων συμθαίνοντα, ἥτις καὶ ἐπέθεσε τὰς διαρρη- 

χθείσας σφραγίδας. Μ. Σ. 13 (1864). 

Κατὰ τὰ ἀνέκαθεν ἐπικεχοριιγπμένα τῷ Ἔθνει ἡμῶν Λύ- 

τοκρατορικὰ προνόμια τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖόν ἐστιν 

ἁρμόδιον ἵνα δικάζη τὰς μεταξὺ δύο κληρικῶν συμπιπτού- 

σας δίκας, οὐχὶ ὅμως καὶ ὅταν ἀδιακρίτως ὁ ἕτερος τῶν 

διαδίκων ὑπάρχει κδπρικός, ἀλλὰ μόνον ὅταν ὁ ἐναγόμε- 

νος, διότι ὁ ἐνάγων ὀφείλει ἵνα ἀκολουθῇ τῷ φόρῳ τοῦ 

ἐναγομένου, (᾿Αρμ. Α, 6’), ἐνῷ ἐνταῦθα ἐνάγων ἐστὶ τὸ 

κληιρικὸν πρόσωπον, ἑπομένως ἀναρμόδιόν ἐστιν ἐνταῦθα 

τὸ Συμθούλιον τοῦτο. Μ. Σ. 1 (1874). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ Συμθου- 

λίου ἔνστασις τοῦ ἐφεσιθλήτου, διότι οἱ ἐφεπείοντες δὲν κι- 

νοῦσι ποινικὴν ἀγωγὴν ἐπὶ πλαστότητι, ὅτε καὶ μόνον τὸ 

παρὸν Δικαστήριον ἤθελεν εἶσθαι ἀνασομόδιον, ἀλλὰ κινοῦ- 

σιν ἀγωγὴν περὶ ἀκυρώσεως τῖις προσθαλλομένης διαθή. 

κπς ὡς πλαστῖις, ἥτις ὑπάγεται εἰς τὴν ἁρμοδιότητα αὖ - 

τοῦ, ὅπερ ἐπίσης ἁρμόδιόν ἐστι πρὸς ἐκδίκασιν καὶ τοῦ 

ἀπὸ τῖις διαθήκης ππγάζοντος δευτερεύοντος (ζητήματος 

τῖις ἐξοφλήσεως αὖτῖις ὑπὸ τῶν ἐφεσειόντων. 

Μ. Σ. 90 (1877). 
Τὸ Δικαστήριον τοῦτο εἶναι ἁρμόδιον νὰ δικάστ τὶιν 

η « Ζ κ . ΩΡΑ δ. / . 

ποο1ειμξνΊιν ἀγωγῖιν περι παραοοσεως τη Ελ αγουση υπο 
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τοῦ ἐναγομένου τοῦ εἰς χεῖρας αὐτοῦ ἐγγυπτικοῦ, διότι τὸ | 

ἔγγραφον, ὅπερ κατετέθτι παρ᾽ αὐτῷ, ἐσκόπει κυρίως τὴν 

ἐξασφάλισιν τῖις προικὸς τῖις διαληιφθείσης, ὡς σχετιζόμε- 

νον δὲ πρὸς τὴν προῖκα ὑπάγεται εἰς τῖιν ἁρμοδιότητα τοῦ 

παρόντος δικαστπρίου. Μ. Σ. 25 (1879). 

Πᾶν ζήτημα, σχετιζόμενον πρὸς τὴν κυρίαν δίκην καὶ 

ἐξ αὐτῖις πηγάζον, ἀνήκει εἰς τὶιν ἐξέτασιν τοῦ τὶιν κυρίαν 

δίκην δικάζοντος δικαστηρίου, ἐσφαλμένως δ’ ἰσχυρίζεται 

ὁ ἀναψηλαφῶν ὅτι τὸ δικαστήριον τοῦτο ἔδει νὰ περιορισθῆ, 

ἐπὶ τοῦ προκειµένου εἰς τὸ κεφάλαιον τῖις ἀπαιτήσεως δι- 

πλοῦ τοῦ ἀρραθῶνος καὶ τῶν δοθέντων δώρων, κπρυχθῆ 

δ᾽ ἀναρμόδιον διὰ τὰς λοιπὰς ἀπαιτήσεις, τὰς πηιγαζούσας 

ἐκ δαπανῶν γενομένων πρὸς τῖιν μνηστὶιν καὶ ἐν τῇ, µνιι- 

στείᾳ ἕνεκα τοῦ γάμου. Μ. Σ. 38 (1881). 

Τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων ὄντος ἀνε- 

ξαρτήτου, τὸ Συμθούλιον τοῦτο δὲν δικαιοῦται ἵνα ἐπιλη- 

φθῃ τῆς διαδικασίας ὑποθέσεως, ἐν ᾗ ἐναγόμενος τυγχάνει 

ἕτερος ἀνεξάρτητος θρόνος. Μ. Σ, 4 (1881). 

Τὸ κοινὸν τοῦ Παναγίου Τάφου διατελεῖ ὑπὸ τὴν ἄμεσον 

διεύθυνσιν τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσοδύμων, ἔν- 

θα ὑπάρχει ἡ κατοικία αὐτοῦ ὡς ἠθικοῦ προσώπου, ἥτις 

ὁρίζει κατὰ τὸν γενικὸν κανόνα καὶ τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ 

διναστπρίου ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ἀνάγεται. Μ. Σ. 4 (1881), 

Τὸ Μπτροπολιτικὸν δικαστήριον Θεσσαλονίκης ἀναριιο- 

δίως ἐπελήφθη καὶ ἐδίκασεν ὑπόθεσιν ὑφισταμένπιν μεταξὺ 

τῶν διαδίκων, ἐξ ὧν οὐδέτερος ὑπάγεται εἰς τὴν πνευιια- 

τικὶνν αὐτοῦ δικαιοδοσίαν, κατὰ δὲ τὶν θεμελιώδη δικονο- 

μικὶνν ἀρχήν, οὐδεὶς ἀφαιρετέος τῶν φυσικῶν αὐτοῦ δι- 

καστῶν. Μ. Σ. 90 (1889). 

Τὸ Δικαστήριον ὅπερ ἐξέδωκε τὸ διαζύγιον δέον ἵνα προ» 
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6ῇ εἰς τὶιν ἐκδίκασιν τῶν ἐξ αὐτοῦ προκυπτοισῶν ὑλικῶν 

συνεπειῶν καὶ εἰς τὴν δέουσαν τούτων ἐκτίμησιν. 

Μ. Σ. 90 (1883). 

᾿Αφοῦ ὁ ἐνάγων καίτοι πρόκειται περὶ συνεταιρισμοῦ πα- 

ραδέχετα! τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ Συμθουλίου, ὁ ἐναγόμενος 

ὡς κληρικός, ἡγούμενος σταυροπηγιακῖις Μονῖις, ὀφείλει 

ἐπίσης ἵνα παραδεχθῆ αὐτήν. Μ. Σ. 24 (1885). 

᾿Αφοῦ ἅπαξ τὸ πνευματικὸν μέρος τῖις μεταξὺ τῶν σι- 

ζύγων διαφορᾶς ἐξεδικάσθη ἐνώπιον τῶν Πατριαρχικῶν Δι- 

καστπρίων, καθόσον ὁ ἀνὴρ οὗτινος τὸν φόρον ὀφείλει ἵνα 

ἀκολουθῇ ἡ γυνὶ εἶχε τότε τὶνν κατοικίαν αὐτοῦ ἐνταῦθα, 

δέον ἵνα καὶ τὸ ὑλικὸν μέρος ἐκδικασθῇ ἐνώπιον τοῦ ἁρμο- 

δίου ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Δικαστηρίου, εἰ καὶ νῦν ὁ ἐνα- 

γόμενος κατοικεῖ ἐν Χαλκηδόνι. 

Πρ. Μ. Σ. 16 Δόρίου 1887. 

Ἡ ὑποχοέωσις, ἣν ἀνέλαθεν ἡ, ἐνάγουσα δι᾽ ὑποσχετικοῦ 

ἐγγράφου, ἀναφερομένου εἰς ἀμφότερα τὰ προικοσύμφωνα 

τῶν ἀδελφῶν καὶ τῖις μητρὸς αὐτῖις, ὅπως πληρώνῃ, τῇ, τε- 

λευταίᾳ ταύτη, γο. 180 κατὰ μῖινα, εἶναι ζήτημα σχετιζόμε- 

νον πρὸς τὰς περὶ τῆς προικὸς αὐτῖις συμθάσεις καὶ ὑπα- 

γόμενον εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ Συμθουλίου, ὡς παρεµ- 

πίπτον δὲ καὶ συναφὲς πρὸς τὶιν κυρίαν δίκην, οὐδὲν κω: 

λύει ὅπως συνεκδικασθῆ μετ’ αὐτῖις,προταθὲν ἀνταγωγικῶς. 

| Μ. Σ. 85 (1887). 
᾿Αναρμόδιον εἶναι τὸ Συμθούλιον ὅπως δικάση πρωτο” 

θαθμίως τὴν προκειμένην ὑπόθεσιν τοῦ ἐναγομένου ὄντος 

κατοίκου Χαλκηδόνος, ἔχοντος μόνον τὸ κατάστημα αὐτοῦ 

ἐν Γαλατᾷ, εἰ καὶ κατὰ τὴν γνώμην τῖις μειοψηφίας νομικὴ 

κατοικία θεωρεῖται ὁ τόπος ὅπου ἐξασκεῖ τις τὸ ἐπάγγελμα 

αὐτοῦ. ο Πρ. Μ. Σ. 11 Νόρίου 19587, 
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Νόμιμός ἐστιν ἡ προτεινομένινι ἔνστασις ἀναρμοδιότητος 

τοῦ ἐρήμην δικάσαντος πρωτοδίκου δικαστηρίου Ἰωαννί- 

νων, καθόσον ὁ γάμος τῶν ἀντιδίκων ἐγένετο μὲν ἐν Ἰωαν- 

νίνοις, ἀλλ’ ἐξ Ἰωαννίνων ἡ σύζυγος ἀνεχώρησεν εἰς Θεσ- 

σαλονίκπν παρὰ τῇ μητρὶ αὐτῆς, τῇ, ἀδείᾳ καὶ συγκαταθέ- 

σει τοῦ συζύγου: συναινέσας ὃ’ οὗτος καὶ παραδεξάμενος 

τὶν ἐν Θεσσαλονίκη κατοικίαν τῖις συζύγου αὐτοῦ, ὤφει- 

λεν ἐναγαγὼν ταύτην ν᾽ ἀκολουθήσῃ τὸν φόρον αὐτῖις ὡς 

ἐναγομένπς, ὅστις εἶναι ἐν Θεσσαλονίκῃ. 

Ἱ. Σ. 100 (1891). 
Ἡ ἐν τῇ πρωτοδίκῳ ἀποφάσει διατυπουμένη σκέψις, καθ᾽ 

ἣν τὸ Ἐκκλπσιαστικὸν Δικαστήριον Σμύρνης ἣν ἁρμόδιον 

πρὸς ἐκδίκασιν τῆς παρούσης συζυγικῖις διαφορᾶς, διότι ὁ 

γάμος τῶν διαδίνων ουζύγων ἐγένετο ἐν Σμύρνη, ἐσφαλμέ- 

ντι τυγχάνει καὶ ἑπομένως ἄκυρός ἐστιν ἡ. ἐκκαλουμένη 

ἀπόφασις καθόσον κατὰ τὶνν νομολογίαν τῶν ἐκκλπσιαστι- 

κῶν δικαστηρίων ἡ, κατοικία τοῦ συζύγου, ἣν ἀκολουθεῖ 

κατὰ τὰς γενικὰς ἀρχὰς τοῦ δικαίου καὶ ἡ σύζυγος, δὲν. 

ὁρίζεται ἐκ τοῦ τόπου, ἔνθα ἐτελέσθη ὁ γάμος, ἀλλ) ἐκ τοῦ 

μέρους, εἰς ὃ ὁ ἀνὴρ ἔχει τὸν συζυγικὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ τὸ 

κέντρον τῶν ἐργασιῶν ναὶ ἐπιχειρήσεων αὐτοῦ. 

ΡΕ ΜΚΟ ΝΤ 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ περὶ ἀναρμοδιότπτος λόγῳ ὕλης 

ἔνστασις τοῦ ἀντιδίκου, ἐναγομένου ὡς ἐγγυπτοῦ διὰ χρέος 

ἑτέρου, διότι τὸ χρέος ὃν ὃ ἐδόθη ἡ ἐγγύησις πηγάζει ἐκ 

διατοοφῖις, Πρ. Μ. Σ. 18 Μαρτίου 1893. 

Δεκτίι ἐστιν ἡ αἴτησις ἀναψπλαφήσεως διότι ἐν τῇ ἀνα: 

ἠπλαφωμένη ἀποφάσει ἐναντίον τοῦ νόμου λέγεται, ὅτι ὁ 

σύζυγος ἐναγαγὼν τὴν σύζυγον αὐτοῦ ὤφειλεν ἵνα ἀκο- 

λουθήσῃ τὸν φόρον ταύτης ὡς ἐναγομένης, τὸ τοιοῦτον 
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ὅμως δὲν δικαιολογεῖται καὶ ἔστιν ἐναντίον πρὸς τὸ συνή- 

θως γινόμενον, καθ᾽ ὃ κατοικία τῖις συζύγου ἐστὶν ἡ τοῦ 

συζύγου. Πρ. Ἱ. Σ. 19 Σεπτεµθρίου 1892. 

Εἶναι μὲν ἀληθὲς ὅτι κατὰ γενικὴν ἀρχὴν ἡ σύζυγος ἀκο- 

λουθεῖ τῇ κατοικίᾳ τοῦ συζύγου, ἀλλ.’ ἐπὶ τῖις προκειμένης 

ὑποθέσεως, τῖις κατοικίας τῖις συζύγου ὁρισθείσιις ὑπὸ τοῦ 

συζύγου δι᾽ ἐπιστολῖις, ὃν ἧς προτρέπει αὐτὴν νὰ μὴ ἐπι- 

στρέύ εἰς τὶνν πατρίδα αὐτοῦ, ἀλλὰ διαμείνῃ, ἐν Θεσσαλο- 

νίκῃ, ἁρμόδιον δικαστήριον εἰς ἐκδίκασιν τῖις ὑποθέσεως 

ταύτης ἐστὶ τὸ τῖις Μπιτροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἔνθα πί- 

πτει ὁ φόρος τῖις ἐναγομένης. Ἱ. Σ. 126 (1893), 

᾿Ακυρός ἐστιν ἡν ἐκκαλουμένν ἀπόφασις, διότι τὸ ἐκδὸν 

αὐτῖιν ἐν Τυρολόῃ δικαστήριον οὐδεμίαν κέκτηται ἁρμοδιό- 

τητα πρὸς ἐκδίκασιν διαφορῶν ἀναγομένων εἰς τὶιν ἀπο- 

κλειστικὴιν δικαιοδοσίαν τῖις Ἱ. Μητροπόλεως Ἡρακλείας, 

ἥτις ἐν Ραιδεστῷ ἔχει τὸ ἁρμόδιον Ἐκκλησιαστικὸν Δικα- 

στήριον, αὐθαιρέτως δ᾽ οἰκειοποιεῖται δικαστικὸν τίτλον 

μῖι ἀπονεμπθέντα αὐτῷ παρὰ τῖις ἁρμοδίας Ἐκκλιισιαστι- 

κῑις ἀρχῖις. Ἱ. Σ. 138 (18989). 

Πᾶν δικαστήριον ὕπερ κέκληται ἵνα δικάστ τὴν οὐσίαν 

ὑποθέσεώς τινος, αὐτὸ τοῦτο εἶναι καὶ ἁρμόδιον πρὸς ἐκδί- 

κασιν τῶν παρεπομένων αὐτῇ θεμάτων, ἀπορριπτέα ὃ᾽ οὔ- 

τω τυγχάνει ἡ ἔνστασις περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ Συμθου- 

λίου λόγῳ ἵληις, προτεινομένη ὑπὸ τῶν ἐναγομένων ὡς ἐγ- 

γυπτῶν διὰ χρέος ἑτέρου περὶ πλπρωμῖις παντὸς δικαστι- 

κοῦ ἐξόδου. Μ. Σ. 170 (1899) 385 (1896). 

Ἡ ἔνστασις περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ Συμθουλίου ὅπως 

δικάσπ τὸ ζήτημα τοῦ ἐγκύρου ἣν μὶν τοῦ γάμου τῶν γο- 

νέων τῖις 1. Ὃ. καὶ τῖις θυγατρότητος αὐτῖις, ὡς ὑπαγόμε- 

νον εἰς τὶνν δικαιοδοσίαν τῶν Ηνευματικῶν Δικαστι- 
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ρίων, ἀπορριπτέα ἐστὶ διὰ τὸν λόγον ὅτι τοῦτο, κλπ- 

θὲν ἵνα ἀποφανθῇ, ἁρμοδίως περὶ τοῦ κύρους Τι μὴν 

τῖιςδιαθήκπις τοῦ Γ. Κ. (πατρὸς αὐτῆς), δικαιοῦται ἵνα 

λάθῃ ὑπ’ ὄψιν πᾶν παρεμπίπτον καὶ συναφὲς πρὸς τὴν 

κυρίαν δίκην ζήτημα, οἷον εἶναι καὶ τὸ προκείμενον καὶ 

ἐξετάσῃ τὴν γνησιότητα τῶν ἐγγράφων, ἅτινα ἡ Ε.Ο. προς- 

άγει πρὸς στήριξιν τῶν ἰσχυρισμῶν αὐτῆς,ὅτι ἐτελέσθη γά- 

μος μεταξὺ τῶν γονέων αὐτῖις καὶ ὅτι εἶναι νόμιμον τέ- 

κνον αὐτῶν. Μ. Σ. 381 (1806). 

Συμφώνως πρὸς τὰ προνόμια ἡμῶν εἰς τὰ ἐκκλησιαστι- 

κὰ δικαστήρια ἀνήκει ἡ ἐξέτασις πάσης διαφορᾶς πηγα- 

ζούσης ἐκ διαθήκης, συνεπῶς δὲ καὶ τῖις ἐνώπιον αὐτοῦ 

προθαλλομένης πλαστότητος, οὐδεὶς δὲ λόγος συνηγορεῖ 

ὑπὲρ τῆς παραπομπῖις τῖις ἐν λόγῳ διαθήκης εἰς τὰ κυθερ- 

νηιτικὰ δικαστήρια. Μ. Σ. 387 (1896). 

Τὸ Μπτοοπολιτικὸν Συμθούλιον Χαλκπδόνος ἴιν ἀναρμό- 

διον λόγῳ κατοικίας τῖις ἐναγομένης, ὡς ἐκ διαθήκης κλπ. 

ρονόμου, κατοίκου Σταυροδρομίου, νὰ δικάση τὴν προκει- 

μένην ὑπόθεσιν, πλπμμελῶς δὲ παρεδέξατο τὸν ἰσχυρισμὸν 

τοῦ τότε ἐνάγοντος νῦν ὃ᾽ ἐφεσείοντος καὶ ἐκήρυξεν ἑαυτὸ 

ἁρμόδιον ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι ἡ διαθήκη, δι’ ἧς ὁ ἀποθιώσας 

κατέλιπε τῷ ἐνάγοντι τὸ αἰτούμενον κληροδότημα, συνετά- 

χθπ, ἐσφραγίσθη καὶ ἐδημοσιεύθη ἐν Χαλκηδόνι, ἔνθα τὴν 

κατοικίαν εἶχεν ὁ διαθέτης καὶ μέχρι ἐσχάτων ἡ ἐναγο- 

μένηι, διότι ὡς ὀρθῶς ἰσχυρίζεται ἡ ἐφεσείουσα ἡ διαθήκιι 

καὶ ὁ τόπος τῖις συντάξεως αὐτῖις δὲν τίκτουσιν ἁρμο- 

διότητα. Μ. Σ. 213 (1896). 

Καίτοι πλημμελής ἐστιν ἡ περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ πρω- 

τοθαθμίου δικαστηρίου εἰς ἐπιθολὴνν συντηρητικῶν μέτρων 

ἔνστασις τοῦ ἐφεσείοντος, διότι, ὡς ὀρθῶς ἰσχυρίσθη, ὁ πλη- 

10 
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ρεξούσιος τῖις ἐφεσιόλήτου, πᾶν συναφὲς πρὸς τὴν κυρίαν 

δίκην θέµα ἀνάγεται εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ ἐπιλαμθανο- 

μένου ταύτης δικαστιιρίου, ὡς ἐπὶ τοῦ προκειµένου, οὐχ 

ἧττον ὅμως, ἐπειδὴν ἣ ἐκτέλεσις τῶν ἀποφάσεων τῶν ᾿Εκκλ.. 

Δικαστηρίων ἀνήκει εἰς τὰ ἐκτελεστικὰ τμήματα, τὸ πρωτό- 

δικον Μ. Δικαστήριον παρὰ τὴν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ προέθη 

εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῖις περὶ ἐξασφαλίσεως τῖις κινητῖις περι- 

ουσίας τοῦ διαθέτου ὀιφθείσιις ὑπ᾽ αὐτοῦ προδικαστικῖις 

ἀποφάσεως, μὴ ἐπικαλεσθὲν εἰς τοῦτο τὴν σύμπραξιν τῖις 

πολιτικῖις ἀρχῖς. Μ. Σ. 993 (1896). 

5 4. 

Ἐπειδὴν ἀντικείμενον τῖις παρούσης δίκιις εἶναι χρεωμό- 

λογον προσθαλλόμενον ὑπὸ τοῦ ἐνάγοντος ὡς πλαστὸν καὶ 

ἑπομένως πρόκειται περὶ ὕλης ποινικῖις, τὸ δικαστήριον 

τοῦτο εἶναι ἀναρμόδιον. Μ.Σ. 57 (1806). 

Ἡ προκειμένη ὑπόθεσις διαφεύγει ὅλως τὶιν ἁρμοδιότητα 

τοῦ Συμθουλίου τούτου, ὡς οὖσα φύσεως χρηματικῖις καὶ 

οὐχὶ ἐξ ἐκείνων, ὧν ἣ ἐκδίκασις ἀνάγεται κατὰ τοὺς Ιζανο- 

νισμοὺς εἰς τῖιν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ, διότι ἡ. ἐναγομένη ἐ- 

νάγεται ὑπὸ τῖις Ἠπιτροπῖις τῶν ᾿Αρχιερατικῶν περιουσιῶν 

οὐχὶ ὡς κληρονόμος τοῦ ἆ;οθιώσαντος ἀρχιερέως Γάνου 

καὶ Χώρας, ἀλλ᾽ ὡς κάτοχος ὁμολογιῶν ἐκδεδομένων ἐπ᾽ 

ὀνόματι αὐτῆς ὑπὸ τούτου, ὦν ἡ ἐνάγουσα Ἐπιτροπὴν διεκ- 

δικεῖ τῖιν κυριότητα ὡς εἰκονικὴνν Μ.Σ. 1 (1874). 

Λἱ ἀνταγωγικαὶ ἀπαιτήσεις τῶν ἐναγομένων (πενθερῶν), 

πτιγάζουσαι ἀπὸ ἐξόδων διατροφῆς καὶ ἀπὸ μετρητῶν δο- 

θέντων εἰς τὸν ἐνάγοντα γαμθρὸν αὐτῶν καὶ διαφόρους τρο- 

φοδότας, ἔτι δὲ καὶ ἐκ πραγμάτων κρατουμένων παρὰ τοῦ 
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ἐνάγοντος, διαφεύγουσι τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ δικαστηρίου 

τούτου. Μ.Σ. 18,25 (Ι874). 

Ἡ περὶ ἀπαγγελίας προσωπικῖις κατὰ τοῦ ἐναγομένου 

κρατήσεως αἴτησις τῶν ἐναγόντων ἐγένετο ἀναρμοδίως 

ἐνώπιον τῶν Πατριαρχείων,ὡς ἀφορῶσα τὸν τῆς ἐκτελέσεως 

τῖις ἀποφάσεως τρόπον. Μ.Σ. 8 (1874). 

Ἡ περὶ ἀποσφοαγίσεως τῖις περιουσίας τῖις διαθέτιδος 

ἔτι δὲ καὶ ἡ περὶ ἀποζηιιώσεως αἴτησις τῶν κληρονόμων 

αὐτῖις, ὡς ἀφορῶσαι τὸν τρόπον τῖις ἐκτελέσεως, διαφεύγου- 

σι τῖιν ἁρμοδιότητα τοῦ δικαστπρίου τούτου. 

Μ.Σ. 95 (1874). 

Ἡ προκειµέν]ι ὑπόθεσις ἀφορῶσα τὴν θεώρησιν λογα- 

ριασμῶν, πηγαζόντων ἀπὸ εἰσπράξεως ἐνοικίων ἀνηκόντων 

εἰς τὰ εἰρπμένα σχολεῖα, διαφεύγει τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ 

Συμθουλίου. ΜΝ... 111618} 

Τὸ δικαστήριον δὲν ἠδυνήθη ἐπὶ τῖις προκειμένης ὕπο- 

θέσεως νὰ σχηματίση τὴν πεποίθησιν ὅτι ἐστὶν ἁρμόδιον 

πρὸς ἐκδίκασιν αὐτῖις' διότι ὁ αἰτῶν τὴν ἀναψηλάφησιν 

τῖις προσθαλλομένης ἀποφάσεως στηρίζει μὲν τὴν αἴτησιν 

αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Υ΄ ἄρθο. τοῦ κεφαλαίου τῶν ἐν τῷ Δ. Κανονι- 
ει σμῷ καθηκόντων τοῦ Συμθουλίου τούτου,καθ’ ὃ τοῦτό ἐστιν 

ἁρμόδιον πρὸς ἐκδίκασιν τῶν περὶ ἐσόδων καὶ ἐξόδων τῶν 

Σχολείων διαφορῶν, ἡ βάσις ὅμως τῆς ἀγωγῖις αὐτοῦ ἐστιν 

ὅλως διάφορος, καθότι ζητεῖ παρὰ τοῦ ἀντιδίκου οὐχὶ λο- 

γοδοσίαν, περὶ ἧς ἐστιν ἁρμόδιον ἀλλὰ τὴν ἀπόδοσιν χοι- 

μάτων εἰσπραχθέντων παρ᾽ αὐτοῦ ἐξ ἐνοικίων. 

Μ. Σ. 30 (1875). 

Ἡ ἀπαγωγή, ὡς ἔγκλημα, διαφεύγει τὴν ἁρμοδιότητα 

τῶν Ἐκκλιισ. Δικαστπιοίων. Πρ. Ἱ.Σ. 19 δθρίου 1577. 

Διαφεύγει τὶν ἁομοδιότητα τοῦ Συμθουλίου ἡ ἀγωγήν ἣν 
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οἱ διαληφθέντες κινοῦσιν ὡς μέλη τοῦ προεδρείου τοῦ µου 

σικοῦ Συλλόγου κατὰ ἑτέρων αὐτοῦ μελῶν, ὡς φέρουσα 

λαρακτῆρα ποινικόν, διότι ἐνάγουσι ταῦτα ἐπὶ πράξεσι κα- 

ταχοπστικαῖς, ἤτοι ἐπὶ σφετερισμῷ χρημάτων καὶ πραγμά- 

των τοῦ σωματείου τούτου καὶ ἐπιστροφῇ αὐτῶν. 

Μ. Σ. 9 (1862). 

Μὴ ἀποδεικνυομένης τῖις ὑπάρξεως μνηστείας, τὸ περὶ 

διακορεύσεως ζήτημα διαφεύγει τὴν ἁρμοδιότητα τῶν ἐν 

τοῖς Πατριαρχείοις δικαστηρίων. Ἱ. Σ. 99 (1885). 

΄λκυρος εἶναι ἡ ἀπόφασις τοῦ Μπτροπολιτικοῦ δικαστιι- 

ρίου Θεσσαλονίκης δικάσαντος περὶ κυριότητος ἀκινήτου, 

ἐνῷ ὤφειλε νὰ κηρύξῃ ἑαυτὸ ἀναρμόδιον. 

Μ. Σ. 90 1887). 

Ἡ ἐκδίκασις διαφορᾶς περὶ χρέους διαφεύγει ὅλως τὴν 

ἁρμοδιότητα τοῦ Συμθουλίου τούτου, ὅπερ κατὰ μὲν τὸ γ’ 

ἄρθρον τοῦ περὶ τῶν καθηκόν:ων αὐτοῦ Κανονισμοῦ, τότε 

μόνον δικάζει πᾶσαν ἄλλην διαφορὰν ἐκ τῶν μὴ ὑπαγομέ- 

νων εἰς τὴν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ, ὅταν αὕτη παραπεμφθῇ, 

παρὰ τῆς Ὑψ. Πύλης εἰς τὰ Πατριαρχεῖα, κατὰ δὲ τὸ ια’ ἄρ- 

θρον δικάζει τὰς περὶ κληρονομίας μεταξὺ δύο χριστιανῶν 

συμπιπτούσας διενέξεις, ὅταν ἐπίσης κατ’ αἴτησιν τῶν ἐνα- 

γόντων ἀνατεθῶσιν εἰς τὰ Πατριαρχεῖα. Μ. Σ. 85 (1887). 

Τὸ Συμθούλ᾽ον εἶναι ἀναρμόδιον νὰ δικάση, ἀγωγὴν ἀφο- 

ρῶσαν εἰς τὴιν ὑποχρέωσιν τῶν ἐναγομένων ὅπως ἐκδώσωσι 

νέον ἔγγραφον εἰκονικὸν ἀντὶ τοῦ ἀπολεσθέντος. 

Μ. Σ. 104 (4881). 

Ἡ ἐκδίκασις ὑποθέσεως περιστρεφοµέντις εἰς ἀπαίτιισιν 

χρημάτων καὶ ὁμολόγου διαφεύγει τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ 
Συμθουλίου τούτου, κατὰ τὸ γ΄ ἄρθρον τοῦ τὰ καθήκοντα 
αὐτοῦ διαγράφοντος Κανονισμοῦ. Μ. Σ. 130 (1888). 
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Διαφεύγει τὶιν ἁρμοδιότητα τοῦ Συμθουλί.υ ἡ ἐξέτασις 

καὶ ἡ ἐπιδίκασις τοῦ περὶ ἀποζπμιώσεως κεφαλαίου τῖις 

ἀνταγωγῖις, λόγῳ τῖις ἐπὶ πεντάμην.ν παρὰ τῶν ἀντιδίκων 

κρατήσεως τῖις κλειδὸς τοῦ ἐργαστηρίου τῖις ἐναγομένης, 

οὗ ἕνεκα ἔμεινε τοῦτο κλειστόν. Μ. Σ. 145 (1890). 

Διαφεύγει τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ Συμθουλίου ὁ ἰσχυρι- 

σιιὸς τοῦ ἐφεσείοντος ὅτι τὰ ἐν τῇ διαθήκῃ, τῖς ἀποθιωσά- 

σης συζύγου αὐτοῦ μνημονευόμενα ἀκίνητα δὲν ἀνήκουσιν 

εἰς αὐτήν, ὡς ἀγορασθέντα ὑπ᾽’ αὐτοῦ. Μ. Σ. 148 (1890). 

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια εἶναι ἀναομόδια νὰ δικά- 

σωσι περὶ κλιιρονομίας ἐξ ἀδιαθέτου, ἄκυραι δ᾽ αἱ ἀποφά- 

σεις αὐτῶν. Μ. Σ. 180 (1893). 

Τὸ τῆς κατασχέσεως ἀντικείμενον διαφεύγει τὶν ἁριιο- 

διότητα τοῦ παρόντος δικαστηρίου. 

Μ. Σ. ἡ (1876) 119 (1892). 

Ἡ ἐκδίκασις διαφορᾶς πηγαζούσης ἐκ τῖις ἐκτελέσεως 

ἀποφάσεως πολιτικοῦ δικαστηρίου, διαφεύγει τὴν ἁρμοδιό- 

τητα τοῦ δικαστηρίου τούτου. Μ..Σ;331.(1881}, 

᾿ΑΑναρμοδίως ὅλως τὸ πρωτόδικον δικαστήριον ἐδίκασεν 

ἐπὶ διαφοοᾶς περὶ κύρους ἣν μὶν πακτώσεως ἀγροῦ; ἐξερχο- 

μένης τοῦ κύκλου τῖις δικαιοδοσίας αὐτοῦ, ἄκυρος δ᾽ ἑπο- 

μένως ἐστὶν ἡ ἀπόφασις αὐτοῦ. Μ. Σ. 4 (1879) 385 (1894). 

Τὸ Συμθούλιον εἶναι ἀναρμόδιον νὰ δικάση ὑπόθε- 

σιν περὶ ἀγταιτήσεως κτήματος. Μ. Σ. 345 (1805). 

5 5, 

Ὀρθῶς τὸ Συμθούλιον ἀπέοριέε τὴν πεοὶ ἀναρμοδιότη- 

τος αὐτοῦ ἔνστασιν τοῦ ἀναψιλαφῶντος, προτείναντος ταύ- 

την οὐχὶ ἐν τῇ πορεία τῖις δίκης, ὅπερ βεθαίως ἐξάγεται ἐκ 
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τις Φράσεως «κατὰ πᾶσαν στάσιν τῆς δίκης», ἵτις ἁπαντᾶ- 

ται ἐν τῷ 97 ἄρθρῳ τοῦ παραρ:ήματος τοῦ ἐμπορικοῦ Κώ- 

δικος, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς ὁρ'στικῖὶς ἀποφάσεως 

τῖις ἐπιθαλλούσπς αὐτῷ τὸν ἀπαλλακτικὸν ὅρκον, ἐξ οὗ 

ἐξηρτήθη ἡ λύσις τῆς μεταξὺ τῶν διαδίκων διαφορᾶς, ὅτε 

πλέον οὐδὲν ὑπελείπετο ἢι ὅπως ὁρισθῶσιν αἱ συνέπειαι τῖις 

δόσεως ἣ μὴν τοῦ ὅρκου καὶ ὅτε δὲν ἠδύνατο πλέον ἵνα 

προτείνῃ τὴν ἔνστασιν ταύτην, διότι ἀποδειχθείσης ἅπαξ 

τῖς ἀγωγῖις διὰ τῆς μὴ δόσεως τοῦ ὅρκου ὑπὸ τοῦ τότε 

ἐναγομένου νῦν δ᾽ ἀναψπλαφῶντος, ἁρμόδιον πρὸς ἐκδίκα- 

σιν τῶν συνεπειῶν αὐτῖις ἦν αὐτὸ τοῦτο τὸ δικαστήριον, τὸ 

ἐκδὸν τὶιν ῥηθεῖσαν δικαστικὶιν ἀπόφασιν. 

ΜΝ Σ. 29 [18π}}1 

Ἡ ἔνστασις ὅτι κατὰ τὰ ἐν Τουρκίᾳ ἰσχύοντα ὃ εθνῖι νό- 

μιμα οἱ ξένοι ὑπήκοοι ἐξαρτῶνται ἐκ τῶν οἰκείων προξε- 

νείων ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἐπὶ τῖις περιουσίας σχέσεις αὐτῶν, 

δὲν ἔχεται ἀκριθείας, καθόσον ἀφοῦ οἱ ἐνδιαφερόμενο' οὐδε- 

μίαν προέτειναν περὶ τούτου ἔνστασιν ἀναρμοδιότητος λόγῳ 

προσώπου ἐνώπιον τοῦ πρωτοδίκου ἐκκλιισιαστικοῦ δικα- 

στηρίου, ἐναλύφθν αὐτπ,τὸ δὲ Ἐκκλγισιαστικὸνλικαστήριον 

ἐδικαιοῦτο ἀναντιρρήτως ἵνα ἐξενέγκῃ τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ. 

Ἱ. Σ. 98 (1885). 

Ἡ ἔνστασις ἀναρμοδιότητος λόγῳ προσώπου δὲν δύναται 

νὰ προταθῇ κατὰ πᾶσαν τῖις δίκης στάσιν, μὴ προταθεῖσα 

δ᾽ ἐγκαίρως καλύπτεται. Μ. Σ. 94 (1887). 

Ἡ περὶ τῖις μῖι νομίμου συγκροτήσεως τοῦ ἐκδόντος τὴν 

ἐκκαλουμένπν ἀπόφασιν δικαστηρίου καὶ περὶ τῖις ἆναρ- 

μοδιότητος αὐτοῦ πρὸς ἐκδίκασιν συζυγικῖις πνευματικῖις 

καὶ συνάμα ὑλικῖς διαφορᾶς ἔνστασις τῖς ἐφεσειούσπς, 

ἀπορριπτέα ἐστί, διότι μὴ προταθεῖ-α πρωτοδίκως ἐνώ- 
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πιον τοῦ Μητροπολιτικού Δικαστηρίου Λέρου ἐκαλύφθη: 

μολονότι τὸ Μητροπολιτικὸν Διναστήριον Λέρου, οὕτω συγ- 

κεκροτηµένον δικάζει τὰς ἐμπιπτούσας ὑποθέσεις τῶν χοι- 

στιανῶν, ὅσαι ὑπάγονται εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τῶν κατὰ 

τόποις ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων. Ἔ σι ος {1889} 

Ἡ Ἱ. Σύνοδος λαθοῦσα ὑπ᾽ ὄψιν τὸ 98 ἄρθρον τοῦ πα- 

ραρτήµατος τοῦ ἐμπορικοῦ νόμοι, καθ’ ὃ δὲν δύναται νὰ 

παραπεμφθῇ ἀπὸ ἑνὸς δικαστηρίου εἰς ἕτερον ὁμοειδὲς ἀγω- 

γὶ κατ᾽ οὐσίαν ὑπαγομένη εἰς τὶιν ἁρμοδιότητα τοῦ τοιού- 

του δικαστηρίου, ἕνεκεν ἄλλου λόγου νομίμου, ἑνόσῳ τοῦ- 

το δὲν αἰτηθῇ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῖις διαδικασίας, ἐνέκρι- 

νεν ἵνα, ἐπειδῖν ἡ περὶ ἀναρμοδιότητος ἔνστασις δὲν ὑπε- 

θλήθη ἐκ μέρους τῖι ἐναγομένης πρὸ τῖις ἐνάρξεως τῖις 

δίκας, ἀλλὰ μετ’ αὐτήν, ἀπορριφθῇ ἡ διατυπωθεῖσα ἔνστα- 

σις αὔτη. Πρ. Ἱ,.5, 25. Απριμου 1833. 

Ἡ Ἱ. Σύνοδος Δαθοῦσα ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὁ πρώην ἐναγόμε- 

νος νῦν ὃ’ ἐφεσείων σύζυγος, ἐπιφυλαττόμενος διὰ τὸ ζή- 

τηµα τῖις ἁρμοδιότητος, ἠδύνατο νὰ διατυπώσῃ τὰς περὶ 

τοῦ ἀναφερομένου λόγου πρὸς διάζειξιν ἐνστάσεις αὐτοῦ, 

τοῦτο δὲ μὴν ποιήσας πρωτοδίκως δὲν δύναται ἵνα ποιήσῃ 

ἐνώπιον τοῦ ᾿Εφετείου κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ 119 ἄρθρου 

τῖις ἐν χοήσει ἐμπορικῆς δικονοµίας, ἐνέκρινε παιιὐηιφεὶ 

τὴν ἀπόρριψιν τῖις ἐφέσεως. Πρ. Ἱ. Σ. 35 Απριλίου 1899. 

Ἡ ἔνστασις ἀναρμοδιότητος δημοσίας τάξεως οἶὖσα προ- 

τείνεται κατὰ πᾶσαν στάσιν τῖις δίκης, ἐξε-άζεται δὲ καὶ 

αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου, ἐὰν μὶν προταθῆ ὑπὸ 

θἀτέρου τῶν διαδίκων. Μ. τι 1918999). 

Κατὰ τὸ 91 ἄρθρον τοῦ παραρτήματος τοῦ ἐιπορικοῦ 

Κώδικος ἡ ἔνστασις ἀναρμοδιότητος, ὡς πρὸς τὴν οὐσίαν 

τῖς ὑποθέσεως, ἲι προτείνεται ὑπὸ τῶν διαδίκων Τι λαμόά- 
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νεται αὐτεπαγγέλτως ὑπ᾽ ὄψιν ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου, οὐδό- 

λως ὃ’ ἡ παράτασις τῖις ἁρμοδιότητος τοῦ δικαστηρίου ἥρ- 

τηται ἐκ τῖις συναινέσεως τῶν διαδίκων. Μ. Σ. 944 (1895). 

Ἡ ἔνστασις κατὰ τῖις ἁρμοδιότητος τοῦ δικαστηρίου λό- 

γῷ κατοικίας τοῦ ἐναγομένου δὲν ὑπάγεται κατὰ νόμον εἰς 

τὴν κατπγορίαν ἐκείνων, αἵτινες ἀναγόμεναι εἰς τὴν οὐ- 

σίαν δύνανται ἵνα προταθῶσι κατὰ πᾶσαν τῖις δίκης στά- 

σιν καὶ δὶι καὶ αὐτεπαγγέλτω-, διὸ ἐὰν προταθῇ, αὕτη ἐνώ- 

πιον τοῦ πρωτοδίκου δικαστηρίου καὶ ἀπορριφθῆ, ὁ δὲ 

προτείνας δὲν ἐπιμείνῃ εἰς αὐτήν, ἀλλ᾽ ἐξακολουθήσῃ, τὶνν 

περαιτέρω συζήτησιν, καλύπτεται αὕτη καὶ ἑπομένως ἀπορ- 

ριπτέος τυγχάνει ὁ περὶ τοῦ ἐναντίου ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐφε- 

σείοντος. Μ. Σ. 318 (1896). 

---ε--' 

να ο ο 

-----ὸ---- 

᾿Απεδοκιμάσθη συνῳδὰ τοῖς ἱεροῖς Κανόσιν ἡ αἴτησις 

τοῦ ῥηθέντος περὶ ἀνακομιδῖις τῶν λειψάνων τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ, ὅστις, πρὸ πέντε χρόνων διὰ φαρμάκων ἑαυτὸν ἀπο- 

κτείνας, οὐκ ἔτυχε τέως τῶν ἐπὶ τῶν νεκρῶν ἱερῶν ἐθίμων 

τῖις ᾿Ενικληισίας. Πρ. Ἱ. Σ. 19 Σεπτεµόρίου 1864. 

᾿Ενεκρίθν, ἡ. ἔκδοσις ἀπαντήσεως τῷ ἐπερωτοῦντι Μπι- 

τροποδίτη περὶ τελέσεως μνημοσύνου αὐτόχειρός τινος 

γατὰ θερμὴν παράκλησιν τῶν συγγενῶν αὐτοῦ, δ'αγο- 

ρευούσηιςς ὅτι οὐκ ἐπιτρέπεται τὸ τοιοῦτο μνημόσυνον. 

Πρ. Ἱ. Σ. 18 Μαρτίου 1868. 

ΣΞεεεἜὍ«φΣΞε----- 

΄ 
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ΓΑΜΟΣ 

-----αὖν.»--- 

ΠΕΡΒΙΛΗΥΜΝΙἘ 

---. 8 Προῦποθέσεις συστάσεως γάμου. 

8 2. Κωλύματα τοῦ γάμου, 
α᾿ ἐκ συγγενείας ἐξ αἵματος, 

β’ ἐκ συγγενείας ἐξ ἀγχιστείας, 

ν' ἐκ πνευματικῆς συνγενείας, 
δ' ἐξ ἑτέοων λόγων, ἤτοι ποονείας, χηοείας πρεσβυτέρας καὶ μυναχικοῦ 

σχήματος, ἀπαγωγῆς, μοιχείας, μνηστείας καὶ υἱοθεσίας, 

8. 8, Σχέσεις τῶν συζύγων πρὸς ἀλλήλους. 

8 4. ΊΤέλεσις γάμου. 

5 6. "Ανυρος καὶ ἀκυρώσιμος γάμος, 
α᾿ ἕνεκεν κωλύματος συγγενείας, 

6’ .. ἐλλείψεως ἐπισκοπικῆς ἀδείας, 

γ' .. ἐλλείψεως συναινέσεως καὶ βίας, 

δ’ .. ποοῦπάοχοντος ἑτέρου γάμου, 

ε᾽ νομιξόμενος γάμος, 

στ’ τετοαχαµιία. : 

6. Εγκύκλιοι περὶ γάμων τῶν ἐτῶν 1Τ91, 1198, 1885, 1896, 1899, 
1816, 1815, 1882, 1891, 1894. 

ο. 

Ἐνεκοίθιι ἡ, ἔκδοσις ἐπιστολῖις ἀπαντπτικῖς πρὸς τὸν 

αἰτοῦντα Μητροπολίτην, ἐντελλομένης ἵνα καθυποθάλῃ 

1. Ποὸς ἔγκυρον τοῦ γάμου ὀύόταδιν προαπαιτοῦνται: 

Δ΄’. Ἱκανότης πρὸς δικαιοπραξίαν. 

Β’. ᾿Εφηθότης ἀρχομένην, ἅιια τῇ συμπληρώσει τοῦ 13 ἔτους διὰ 

τὰ θήλεα καὶ τοῦ 14 διὰ τὰ ἄρρενα: ἀλλ᾽ ὁ ἐν ἀνπιθότητι τελεσθεὶς 

γάμος κυροῦται ἄμα τῇ ήιθῃ, ἐὰν μιέχοι τοῦ χρόνου τούτου παρετά- 

θη ἵν συμθίωσις. Ἱατὰ τὴν ἐγκύκλιον τοῦ 18» κατώτατον ὅριον 

ἡλικίας πρὸς γάμον εἶναι τὸ 18 διὰ τοὺς νέους καὶ τὸ 14 διὰ τὰς 

νέας: π ἐγκύκλιος ὅμως αὕτη φέρουόα συμθουλευτικὸν χαρακτῆρα, 

οὐδόλως ἀποφαίνεται περὶ ἀκυρότητος τοῦ πρὸ τοῦ χρόνου τούτου 

τελεσθέντος γάμου, ἐξ οὗ ἔπεται ὅτι καὶ σήμερον νόμιμος πρὸς γά- 

μον Ἱιδικίαν εἶναι ἵν ὑπὸ τοῦ ῥωμ. δικαίου ὁριζομένη. 
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καὶ αὖθις τὸν περὶ οὗ ὁ λόγος ὑποσπάδ.ον (βαπτισθέντα 

καὶ ζήσαντα μέχρι τοῦ 90 ἔτους ὡς γυνή, ἐσχάτως δὲ µετο- 

νομασθέντα ἀπὸ Ἑλένης εἰς Λεωνίδαν καὶ φωραθέντα ὅτι 

διέφθειρε καὶ κατέστησεν ἔγκυον νέαν τινὰ Εὐγενείαν κα- 

λουμένπιν, ἤδιι δὲ ἐξαιτούμενον ὅπως συζευχθῆ νομίμως 

μετ᾽ αὐτῖις). ὑπὸ τὴν αὐτοψίαν τῶν ἐκεῖ ἰα:οῶν καί, εἴγε 

ἀποφανθῶσι περὶ αὐτοῦ ὅτι δύναται ἵνα τεκνοποιήση, χο- 

ριιγήσῃ τὴν κανονικὴν ἄδειαν τοῦ συνελθεῖν αὐτὸν εἰς γά- 

ον, ἅτε τῖις ὑπαρχούσης μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῖις μελλονύμ- 

ᾧου πνευματικῖις συγγενείας διὰ τὸ ἀναδέξασθαι ἐκεῖνον 

τὸν ἀδελφὸν αὐτῖις. μὴ κωλυομένης ὑπὸ τῶν ἱερῶν νόμων. 

Πο. Ἱ. Σ. 21 Φεθροναρίου 1864. 

Γ᾽. Ἰκανότης πρὸς συνάφειαν, οὐχὶ δὲ καὶ πρὸς παιδοποτῖαν, 

ἄρα ὁπάδωνες καὶ θλιθίαι ὑκανοί εἰδι πρὸς γάμον Ι.. 6. ἢ 9, 1, Ἱ 

(51.1) κατ᾽ ᾿Αρμενόπουλον Β, π΄’. 9, ὁπάδωνες μέν εἰσιν οἵτινες διὰ 

πάθος ἣ ψύξιν ἐνοχλήόαόαν τοῖς γονίμοις μορίοις παιδοποιεῖν 

κωλύονται: θλιδίαι δ᾽ οἵτινες ὑπὸ τῆς τροφοῦ ἣ τῆς μητρὸς τυχὸν 

ἔκθλιψιν τῶν διδύμων ὑπέότηόαν. Ἡ κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ γάμου 

ἀνικανότης πρὸς ὀυνάφειαν ἀποτελεῖ λόγον διαζυγίου. 

Δ᾽. Συναίνεόις τῶν εἰς γά] ον ἐρχομένων καὶ τῶν ἐχόντων αὐτοὺς 

ὑπεξουσίους ὧν τὶιν συναίνεσιν, ἀρνουμένων ἀδικαιολογήτως δοῦναι 

αὐτήν, ἀναπληροῖ ὁ δικαστής. Χειράφετος δὲ ἀλλ᾽ ἀνήλικος ἔτι 

θυγάτηρ δὲν συνάπτει γάμον ἄνευ τῆς συναινέδεως τοῦ πατρὸς ἤν, 

τούτου μὴι ὄντος, τῆς μητρὸς καὶ τῶν συγγενῶν αὐτῆς, μὴ οὔστις 

δὲ καὶ μπτρὸς ἀπαιτεῖται πάλιν τῶν συγγενῶν ἡ γνώμη, ὧν δια- 

ῥωνούντων πρὸς τν θυγατέρα ἀποφαίνεται ὁ δικαθτὶς παρόντων 

αὐτῶν. Ἡ τοῦ ἐπιτοόπου Τι κηδεμόνος συναίνεσις δὲν ἀπαιτεῖται 

παρ᾽ ἡμῖν πρὸς σύναψιν γάμου, 1Ι.. 90 (95.9) "Αρ]ιεν. Δ, δ΄. 11. Περιτ- 

τὶι δ᾽ εἶναι ἵν συναίνεδις τοῦ ιιαινομένου ἴι ἀπόντος πατρὸς ἀλλὰ τὸ 

τέκνον ὀφείλει ν᾽ ἀναμείνῃ, τῶν ἐπάνοδον αὐτοῦ ἐπὶ τριετίαν, ἐκτὸς 

ἂν ὑποτίθεται ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ, ἂν ἧτο παρών, ἤθελεν ἐγ- 

κρίνει τὸν γάμον. 
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ον) , ΑΞ. ᾽ / [οι 7 9 ᾿ , ᾽ ᾽ 

Σκέψεως γενομένης ἐνεκρίθη ἵνα, λόγῳ οἰκονομίας, ἐπι- 

τραπῇ ἡ σύζευξις τοῦ ῥηθέντος 9ϑετοῖς μετὰ τῖις ῥηθείσης 

[0θετοῦς, ἀλλ’ ἐπὶ τῷ ὅρῳ ἵνα ἀνακοινωθῇ τῷ μὲν πατρὶ τῆς 

νέας ὅτι δύναται ἵνα ἀποξενώση τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῶν 

κλιιρονομικῶν αὐτῖις δικαίων, ὡς παρὰ τὴν συγκατάθεσιν 
᾽ ή «9 . - / [σα 5 ΄ 

αὐτοῦ νυμφευομένην, τῷ δὲ πατρὶ τοῦ νέου ὅτι ὀφείλει προ- 
«Ὁ . - ’ ᾽ - . ει 9 ” [; , 

νοεῖν περὶ τῖις διατηρήσεως αὐτῶν, καθ᾽ ἣν ἐδεδώκει ὑπό- 

σχεσιν ἐνώπιον τοῦ ᾿Εκκλπσιασ:ικοῦ Δικαστηρίου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 10 Νοεμθρίου 18609. 

Ληφθέντων ὑπ᾽ ὄψει τῶν νόμων τοῦ ᾿Αρμενοπούλου (Α, 
ν 

ιθ΄, 10 καὶ Δ, δ΄, 10) καὶ σκέψεως γενομένης συνοδικῶς, 
᾽ . ε Ν ϕ νο ΄ ’ . » . - 

ἐπειδῖι ὁ μὲν προκείμενος γάμος κρύφα καὶ ἄνευ τῶν γο- 

νέων εὐλογηθεὶς ὑπὸ ἱερέως, καίτοι ἄνευ ἀρχιερατικῖις 

ἀδείας ἐστὶν ἔγκιρος, ὡς γενόμενος τῇ ἐλευθέρα θελήσει 
ω ’ Ὃν δ΄ 9 η ν ΄ ε 

τῶν συζευχθέντων ἐχόντων ἀμφοτέρων τὴν νόμιμον ἡλι- 

κίαν (230 ἐτῶν)! ἐπειδὴ, ἐὰν ὁ ἀφίιλιξ ἤγουν ὁ ὑπεξούσιος 
ΣΣ ΄ τ » ΄ . ο / 

συνάψτι γάμον, οὗτος οὐ διαορήγνυται κατὰ τὸν νόμον, 

ἐπε.δὺι πρὸς τούτοις ὁ πατὴρ τοῦ νέου αὐθαιρέτως καὶ ἄνευ 
αν / / . - νρ » , ᾽ . 

τινὸς δικαίου λόγου μὴ συναινῶν ἀδίκως ἐπιμένει εἰς τὴν 
. -, ΄ - 9 / 2 - « - ᾽ - 8 

μὴ ἀναγνώρισιν τοῦ οἰκείᾳ βουλήσει τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ συν- 

αφθέντος γάμου καὶ κατὰ τὸν προειργμένον νόμον δὲν φαί- 

νεται ἔχων δίκαιον, ἐνεκρίθη ἵνα γραφῇ τῷ αἰτοῦντι περὶ 

τοῦ πρακτέου ὁδηγίας Μητροπολίτη ὅτι ὁ γάμος διὰ τοὺς 

λόγους τούτους εἶναι ἔγκυρος καὶ νὰ ὑποχοεωθῆ ὁ νέος ἢ 

εἰς συνοίκιισιν μετὰ τῖις συζύγου αὐτοῦ ἣὶ εἰς τὴν πρὸς 
᾽ . . ΄ ”/ “Ῥ; [ή ᾽ - 3. . 

αὐτὴν πληροωμὶιν μηνιαίου ἕως οὗ συνοικήσιι αὐτῆ: ἐὰν δὲ 

τοῦτο μετὰ παρέλευσιν χρόνου τινὸς ἀποθῇ, ἀδύνατον, νὰ 

προθῇ. εἰς τὶιν διάλυσιν τοῦ συνοικεσίου ἀποζιιμιουμένης 

τῖς νέας διὰ δικαίας καὶ ἀναλόγου τῖις καταστάσεως τοῦ 

ὁπθέντος ἀποζημιώσεως. Πρ. Ἱ. Σ. 10 Μαΐου 1870. 
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Ἐπειδὴ ὁ ἐφεσείων, ἰσχυριζόμενος ὅτι ὁ μετὰ τῖις ἐφεσι- 

ῥαλλομένης γάμος αὐτοῦ ἐτελέσθη βίᾳ καὶ ὡς τοιοῦτός 

ἐστιν ἀνυπόστατος, δὲν ἠδυνήθη ν᾽ ἀποδείξῃ τὸν ἰσχυρι- 

σιιόν του, τοὐναντίον μάλιστα ἐγνώσθη ὅτι οὗτος ἅμα μετὰ 

τὴν τελετὶνν ἔλαθε μέρος εἰς τὸ δεῖπνον καὶ ἐδέχετο τὰ ἐπὶ 

τῷ γάμῳ αὐτοῦ συγχαρητήρια τῶν παρακαθημένων συγγε- 

νῶν καὶ φίλων, ὅπερ οὐδόλως διέψευσεν οὗτος, διὰ ταῦτα 
ε 

ι Ἱ. Σύνοδος κπρύσσει καὶ αὖθις ἔγκυρον τὸν γάμον αὐτοῦ 

μετὰ τῖις ἐφεσιθαλλομένης. Ἱ.. Σ. 14 (1888). 

-π' 

Τοῦ μὲν νόμου ῥητῶς ὁρίζοντος ὅτι ἡ ἐντιλικιότης πρὸς 

γάμον ὑπάρχει ὅτε ὁ μὲν ἄρρην ὑπὲρ τοὺς 14 διατρέχῃ 

χρόνους, ἡ δὲ θήλεια τὸν δωδέκατον ὑπερέθῃ ἐνιαυτὸν 

(Νεαραὶ Λέοντος τοῦ σοφοῦ καὶ ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ), 

τῖις δ᾽ ἐκκδτιοιαστικῖις ἐγκυκλίου τοῦ 1883 ἀπαιτούσης πρὸς 

νόμιμον γάμον διὰ τοὺς ἄνδρας τὸ 18 ἔτος συμπεπλπρωμέ- 

νον, καὶ οὐδόλως νομοθετούσης ὅτι οἱ πρὸ τοῦ 18 ἔτους 

συναπτόμενοι γάμοι εἰσὶν ἄκυροι δι᾽ ἔλλειψιν τῖις νομίμου 

ἡλικίας, ἔπεται ὅτι κακῶς ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις ἀπεφή- 

νατο ὅτι ὁ ρηθεὶς δεκαεπταετὴς ὤν, δὲν ἠδύνατο λόγω 

ἡλικίας νὰ συνάψῳ ἔγκυρον γάμον, ἀφ᾽ οὗ δὲν ὑπάρχει ἀκυ- 

ρότιις ἄνευ νόµου προθλέποντος καὶ ὁρίζοντος αὐτήν. 

Ἱ. Σ. 09 (1888). 

Ἡ συναίνεσις τοῦ ἔχοντος πατρικὶνν ἐξουσίαν εἰς τὸν 

γάμον τοῦ ὑπεξουσίου υἱοῦ δύναται νὰ δοθῇ οὐ μόνον πρὸ 

τοῦ γάμου, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν τέλεσιν αὐτοῦ, καθιστῶσα 

τοῦτον ἔγκυρον, ἡν δὲ τοιαύτη συναίνεοις δίδοται καὶ σιω- 

ππρῶς ἐξαγομέννι ἰδίως ἐκ τῖις ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀποδοχῆς 

τοῦ τετελεσμένου γεγονότος τοῦ γάμον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, 

κατὰ τὸ ἐν τῷ νόμῳ (Βασιὰ.. ΚΗ, 4, 29) «ὁ τατὴορ μὴ ἐναν- 

τιούμενος τοῖς γάμο:ς τοῦ παιδὸς συναινεῖν δοκεῖ καὶ 
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τὸν ἐκ τούτου τικτόμενον ἔγγονον ἀναγκάζεται τρέφειν.» 

Ἱ. Σ. 09 (1858). 

Ὁ προκείµενος γάμος τοῦ Α. Σ. συναφθεὶς ὅτε οὗτος εἷ- 

χεν ἴιδγι τὴν νόμιμον ἡλικίαν καὶ περιθληθεὶς τὸ νόμιμον 

κῦρος, διὰ τῖις εἰς αὐτὸν σιωππιρᾶς συναινέσεως τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ, τελεοθεὶς δὲ καθ᾽ ὅλας τὰς ἄλλας διατυπώσεις τῆς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέον ἵνα κπρυχθῆ ἔγκυρος. 

Ἱ. Σ. 69 (1888). 

Ὁ ἐφεσείων πληροφορηθεὶς τὸν γάμον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 

ἓξ ἡμέρας μετὰ τὶιν τέλεσιν αὐτοῦ, λαθοῦσαν χώραν κατὰ 

τὰς ἀρχὰς τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ παρόντος ἔτους, καὶ 

εἰς οὐδὲν προθὰς διάθηµα πρὸς διεκδίκησιν τῶν δικαίων 

αὐτοῦ, μετὰ δύο δὲ μῆνας ἀπὸ τοῦ γάμου, ἤτοι τῇ 19 Μαρ- 

τίου ὑπογράψας ἀναφοράν, ἣν ὑπέόαλεν εἰς τὰ Πατριαρ- 

χεῖι τῇ 30 Μαΐου, ἤτοι κ ὅλους μῖινας ἀπὸ τῖις τελέσεως 

τοῦ γάμου, τεκμπριοῖ ὅτι ἀπεδέξατο τὰ γενόμενα καὶ οὐ- 

δεμίαν ἐποιήσατο ἀντίρρποιν τοῦ γενομένου γάμου τοῦ 

υἱοῦ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὕστερον γνωσιμαχήσας ἠθέλησεν ἐναν- 

τιώσάσθαι καὶ ζητῆσαι τὴν ἀκύρωσιν τοῦ γάμου, κακῶς 

δ᾽ ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις ἀπεδέξατο τὶιν ἀξίωσιν αὐτοῦ 

ταύτην. καθόσον ἣ μετὰ ταῦτα μεταμέλεια τοῦ πατρὸς ἀδυ- 

νατεῖ ἀκυρῶσαι τὸν γάμον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καταστάντα ἔγ- 

κυρον διὰ τῖις σιωππρᾶς αὐτοῦ συναινέσεως, ὁ δὲ οὑτωσὶ 

σιωππρῶς συναινέσας πατὴρ ἀπόλλυσι τὸ δικαίωµα τοῦ 

ἐγεῖραι ἀκολούθως ἀντιρρήσεις κατὰ τοῦ γάμου τοῦ υἱοῦ 

αὐτοῦ. Ἱ. Σ. 09 (1888). 

Ἐσφαλμένως ἀποφαίνεται τὸ Μητροπολιτικὸν Δικαστή- 

ριον Σμύρνης διὰ τῖις ἐκκαλουιιένις ἀποφάσεως αὐτοῦ ὅτι 

ἡ ἐφεσίόλητος μετὰ τὸν γάμον τῖις θυγατρὸς αὐτῆς δὲν 

συνήνεσεν εἰς αὐτὸν καὶ ἐξάγει τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ γά- 
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μος οὗτος κατὰ νόμον ἐστὶν ἀνίσχυρος: ἐνῷ ἐκ τῶν πραγ 

μάτων αὐτῶν ἀποδείκνυται ἀκρ'θῶς ὅτι ἐπὶ τ Ὁ προκειμέ- 

νου ὑπάρχει καὶ ἡ συναίνεσις τῆς μητρὸς καὶ κγιδεμιόνος;, 

α’ διότι ἐπὶ ἑπτὰ ὅλους µῖινας καθ᾽ οὓς οἱ σύζυγοι συνέζη- 

σαν ἐπὶ τὸ αὐτό, ὑπῆρξε δὲ καὶ τέκνον ἐκ τοῦ γάμου τού- 

του, οὐδεμίαν ἡ ἐφεσίθλητος προὐθάλετο ἐναντίωσιν, σιω- 

πηρῶς δ᾽ ἀνεγνώριζε καὶ παρεδέχετο τὰ γενόμενα καὶ β΄ 

διότι τόσον αὕτιι ὅσον καὶ οἱ συγγενεῖς τῆς νέας πρὸς ἐπα- 

νόρθωσιν τοῦ γενομένου οἱονεὶ αὐτοῖς ἀδικήματος εἶχον 

πάντοτε τὶιν διάθεσιν ἵνα νομοποιπθῆ, ὁ γάμος διὰ τῆς οἱ- 

κείας αὐτῶν συναινέσεως, συνεργήσαντος εἰς τοῦτο καὶ τοῦ 

Μητροπολίτου Σμύρνης, ἀλλὰ τῶν περὶ συμφιλιώσεως δια- 

ποαγματεύσεων μὴ καταλιιξασῶν εἰς εὐάρεστον ἀποτέλε- 

σμα ἕνεκα λόγων κὀπρονομικῶν. Ἱ. Σ. 89 (1889». 

Ἔγκυρος εἶναι ὁ προκείµενος γάμος, ἀφοῦ ὡς ἐξάγεται 

ἐκ τοῦ πιστοποιπτικοῦ γεννήσεως καὶ βαπτίσεως ἡ Χ.Α. 

Ίιγε τὸ δέκατον ἕκτον ἔτος τῖις ἡλικίας, ὅτε ἐτελέσθη ὁ γά- 

μος αὐτῖις καὶ ἑπομένως εἶχεν ἀπὸ δύο ἐτῶν τὴν ὑπὸ τῖις 

Πατριαρχικῖις καὶ Συνοδικῖις ἐγκυκλίου τοῦ 1883 ὁριζομέ- 

νιν ἡλικίαν διὰ τὰς νεάνιδας πρὸς σύναψιν γάμου. 

Ἱ.Σ,. β90 {685}, 

| Ἴγγκυρος εἶναι ὁ προκείµενος γάμος τῆς Χ. ΛΑ. μετὰ τοῦ 

Α. Δ. τελεσθεὶς τῇ συναινέσει αὐτῖις, διότι, ὡς ἡ ἰδία ὦμο- 

λόγησεν ἐνώπιον τῖις Ἱ. Συνόδου, οἴκοθεν Ἰκολούθηισε τῷ 

Α. Α. ἐν ὥρα νυκτός, ἄνευ οὐδεμιᾶς βίας καὶ προθέσεως 

αὐτοῦ πρὸς ἁρπαγὴν καὶ ἀπαγωγὴν καὶ τῇ, οἰκείᾳ αὐτῖις 

συγκαταθέσει συνεζεύχθνι μετ᾽αὐτοῦ καὶ ἐν πλήρει ἁρμονίᾳ 

συνέζησεν, μέχρις ὅτου ἀπήχθη βίᾳ ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν αὖ- 

τῖις, ἐπιτεθέντων μετὰ καὶ ἄλλων κατ’ ἀμφοτέρων ἐν μέσῃ 

ὁδῷ περὶ τὸ μεσονύκτιον. Ἱ. Σ. 83 (1889). 
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Ἔγκυρός ἐστιν ὁ γάμος τοῦ ἐφεσείοντος μετὰ τῖϊς ἐφε- 

σειούσιις 1Ἰέτιδος, ἅτε οὐδεμιᾶς βίας λαθούσης χώραν κατὰ 

τὶν τέλεσιν αὐτοῦ, γενομένην ὅμως ἐν ἁγνοίᾳ τῶν συγγε- 

νῶν τῖις ἐφεσειούσης. Πρ. Ἱ. Σ. 33 ᾿Απριλ. 1890. 

Εν αἱ 

α΄) ἐκ ἐυγγενείας ἐξ αἵματος.! 

Διὰ ταῦτα, σκεψάμενοι ἐκκδαισιαστικῶς, ἔγνωμεν συγκα- 

ταθάσει χρήσαοθαι καὶ ἐν δυσὶ προκειμένοις κακοῖς τὸ μὴ 

χεῖρον ἑλέσθαι, καὶ ἐπὶ τούτῳ γράφοντες διὰ τῖις παρούσης 

ἀνατιθέμεθα τῇ ἀρχιερωσύνη σου τὴν διευθέτησιν τῖις ὑπο- 

θέσεως ταύτης περὶ τελέσεως γάμου 5’ ἐξ αἵματος βαθμοῦ, 

ἐντελλόμενοί σοι ὅπως ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐξετάζων τὰς δια- 

θέσεις τῶν εἰρημένων καὶ διορατικώτερον κατανοῶν τὰ τῶν 

καρδιῶν αὐτῶν βάθη, εἰ μὲν κατίδῃς ἀμετάθλητον τὸν τρό- 

1. Κατὰ τὸ ἀπὸ τοῦ 1’ αἰῶνος ὑφιότάμενον ἐν τῇ. ᾿Εκκληιδίᾳ 

καθεστὼς ἀπαγορεύεται πάντως ὁ μεταξὺ ἑόδόμου ἐξ αἵματος βαθ- 

μοῦ συγγενῶν γάμος καὶ κατὰ τὸν τόι.ον τῖς 10 Φεθρουαρίου 1839 

«πᾶόα γαμικῖι συνάφεια τὸν τι’ βαθμὸν ὑπερππδῶσα ἄθεσμος καὶ 

ἀτελεότούργπτος λογίζεξαι», τουτέότ κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ τόμου 

τούτου ἐπιτρέπεται ὁ ὄγδοος βαθμός, ἆπα' ορεύεται δὲ πᾶς κατώ- 

τερος αὐτοῦ. 

Ἐπὶ τῆς ἐκ μῖι νομίμου γάμου συγγενείας κωλύεται ὁ γάμος 

μεταξὺ ἀνιόντων καὶ κατιόντων καὶ μεταξὺ συγγενῶν β΄ βαθμοῦ ἐκ 

πλαγείου. ᾿Αρμ. Δ, ζ, 21. 

Ἡ Ἐκκλπιοία πλειστάκις ἐποιήόατο χοῆσιν τῆς οἰκονομίας συγ» 

χωρήόασά καὶ τὸν ζ’ καὶ τὸν ς’ βαθμὸν τῆς ἐξ αἵματος συγγενείας, 

ἀλλὰ μόνον ἐν ὅλως ἐξαιρετικαῖς περιπτώσεσι, μιμουμένη ἄλλως 

κατὰ τοῦτο τὸ παράδειγµα τῶν Ρωμαίων Αὐτοκρατόρων. | 

Κ. (5.4) 98.29. Π. 9.4.) 10 πρ. Ι. (5.6.) 1. 



160 Γάμος 8 2. 

πον αὐτῶν καὶ πρὸς τὰς ἀρχιερατικάς σου νουθεσίας ἄκαμ- 

πτον καὶ εἰς ἀθεμίτους καὶ ψυχοθλαθεῖς σκοποὺς ἀπευθυ- 

νόμενον, ὡς ἡμῖν ἀνπνέχθπ, τότε μὲν καταστέψῃς αὐτοὺς 

καὶ στεφάνοις γαμικοῖς κατὰ τὴν ἐκνδησιαστικὶνν διατύπω- 

σιν, προσέξης ὅμως καλῶς μήποτε ἡ κατὰ πολλὴν ἀνάγ- 

κπν γενομένη. ἅπαξ ἐκκλπσιαστικὶν αὕτη συγκατάθασις κα- 

τασταθῆ, ἄπαγε παράδειγµα μιμήσεως καὶ εἰς ἄλλους καὶ 

ὁδὸς παρανομίας ἀθεμίτου, ὅτι τὸ κακὸν αὖθίς ἐστι κακὸν 

καὶ τὸ ἀσυγχώρητον, ἀσυγχώρητον: τούτου ἕνεκα καὶ εἰς 

τὶιν ἐκτέλεσιν τοῦ συνοικεσίου τούτου θέλεις φερθῇ. μυστι- 

κῷ τρόπῳ ὅσον τὸ δυνατὸν καὶ ἀκολούθως νὰ ἐπιτεθῇ Φραγ- 

μὸς εἰς τὸ πρᾶγμα, προσέχων καλῶς μήποτε κατασταθῆς 

κοινωνὸς ἀλλοτρίων ἁμαρτημάτων καὶ ὑφέξης δίκας παρὰ 

τοῦ δικαίου Θεοῦ, νὰ ὑπαλείψης δ᾽ αὐτοὺς καὶ μετὰ τῶν 

ἀρχιερατικῶν σου νουθεσιῶν, ἵνα διὰ παντὸς τὸ θεῖον ἔλεος 

ἐξευμενίζωσι δι’ ἀγαθοεργῶν καὶ ἐλεπμοσυνῶν καὶ ἄλλων 

θεαρέστων εὐποιϊῶν. Γρ.Π. Κωνσταντίου ϐ Απριλίου 1892. 

Οὐκ ἀπείργεται ὁ ἐκ πορνείας γεννηθεὶς Γρηγόριος λα- 

θεῖν τὶιν ἀνεψιὰν τῖις ἐκ πορνείας γεννπσάσιις αὐτὸν Μαριώ- 

ρας, κατὰ τὸ σιωπώμενον καὶ ἀκώλυτον τοῦ ἱεροῦ νόμου 

(Βασιλ.. τίτλ.. Ε, βιόλ. ΚΗ’ καὶ Ἄρμεν. Δ, 1. 21)ιπεριορίζον- 

τες τὴν τῶν ἐκ πορνείας τικτομένων γαμιικὶὶν συνάφειαν εἰς 

μόνους τοὺς ἀδελφοὺς «τὶιν ἐκ πορνείας ἀδελφῖιν οὐδεὶς 

λαμθάνει», οὐ μὴν ὃ’ ἀλλὰ κωλύοντος λαθεῖν τῖιν πρωτε- 

ξαδέλφπν καίτοι ἐν ἄλλοις καθοριζομένων τῶν κωλυομέ- 

νων συνέρχεσθαι συγγενικῶν προσώπων, ὅσα δὲ συνοικέσια 

ῥητῶς οὐ κωλύονται ὑπὸ τοῦ νόμου, ταῦτα οὔτ᾽ ἐμποδί- 

ζονται οὔτε γεγονότα κατακρίνονται, ὅπου μάλιστα καὶ ὁ 

νόμος ἐπιθοπθοῖ αὐτοῖς ὡς ἐλευθέροις, καθάπερ ὁ ἀνωτέ- 

ρω, ἐπιθάλλων μὲν ῥητῶς ἐμπόδιον τοῖς ἐκ πορνείας ἀδελ- 
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φοῖς, μὶι ἀπείργων δὲ μιιὸ’ ἀκυρῶν τοὺς τῶν ἀπωτέρων 

συγγενικῶν αὐτοῖς προσώπων γάμους. 

| Πρ. Ἱ. Σ. 17 Μαρτίου 1809. 
Ἐπὶ τῖις α’ πατριαρχείας τοῦ Παναγιωτάτου κυρίου Γρη- 

γορίου ἐγένετο τόμος κωλύων καὶ τὸν ζ’ βαθμὸν καὶ διὰ 

τοῦτο ἡ Ἐκκλισία ἐρωτωμένπ ἐπισήμως δὲν παρέχει 

ἄδειαν. Πρ. Ἱ. Σ. 38 Νόρίου 1874. 

Ἡ Ἐκκλησία κατ’ οἰκονομίαν, ὅπως μὴ ἀπολεσθῶσι δύο 

ψυχαί, ἐπέτρεψεν ἐμμέσως τὴν ὅλως ἀθορύθως συγκρότησιν 

τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος συνοικεσίου δύο δευτέρων ἐξαδέλφων, 

ἤτοι 5’ βαθμοῦ ἐξ αἵματος. Πρ. Ἱ Σ. 13 Ἰουνίου 1878. 

᾿Ενεκρίθη, ἵνα γραφῇ, τῷ ἐν λόγῳ Μητροπολίτη ὅτι δὲν 

ἐπιτρέπεται ἵνα γένηται τὸ ἐν λόγῳ συνοικέσιον ε΄ βαθμοῦ 

ἐξ αἵματος καίτοι ὑπάρχοντος ἀρραθῶνος. 

Πρ. Ἱ. Σ. 35 Απριλίου 1885. 

Σκέψεως γενομένης ἐνεκρίθπ κατὰ συγκατάθασιν ἵνα γέ- 

Νηται ἀπάντησις τῷ αἰτοῦντι ἀρχιμανδρίτη τὶνν ἄδειαν γά- 

μου δύο 6’ ἐξαδέλφων συζώντων ἤδη καὶ ἀποκτπσάντων 

καὶ τέκνα, ὅπως ἐξοικονομήση. τὸ πρᾶγμα. 

Πρ. Ἱ. Σ. 1 Αὐγούστου 1885. 

᾿Ενεκρίθη ἵνα ἐν τῇ προκειμένη περιπτώσει τῖις συγγε- 

νείας οὔσης ς’ βαθμοῦ ἐξ αἵματος τὴν ἐπιτραπῇ, ἡ τέλεοις 

τοῦ τοιούτου γάμου ὡς παρανόμου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 19 Νθρίου 1888. 

03) ἐκ ὀυγγενείας ἐξ ἀγχιότείας.ἱ 

Τούτου ἕνεκεν γράφομεν, ἐπειδὶι ἐγένετο καὶ μὴ έρωτιι- 

|. Ἡ Ἐκκλπιθία ἀνέκαθεν καὶ συμφώνως πρὸς τὸν τόμον τοῦ 

1899 ἐπιτρέπει τὸν γάμον μεταξὺ συγγενῶν ᾳ’ ὑξ ἀγχιότείας βαθ- 

1 
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θὲν τὸ πρότερον προέθη τὸ συνοικέσιον τοῦτο (ζ’ βαθμοῦ) 

κανονισθῇ. μὲν κατὰ διάκρισιν, μείνῃ δὲ ἀναπόσπαστον καὶ 

ἐχέτωσαν καὶ εἴσοδον εἰς τὴν Ἐκκλπσίαν παρ᾽ οὐδενὸς 

κωλυόμενοι οἱ συζευχθέντες. Γρ. Π. Σ. Ἰούνιος 1613. 

Καὶ ὁ τῖις οἰκονομίας λόγος οὐδενὶ τῶν συνετῶν ἀπή- 

ρεσε πώποτε κατὰ τὸν Μέγαν ᾿Αλεξανδρείας Κύριλλον, οὗ 

ἕνεκεν καὶ ἡμεῖς ἑόγοις οἰκονομίας καὶ συγκαταθάσεως 

χρπισάµενοι, ἐλέει τῖις Ἐκκλησίας δεῖν ἔγνωμεν συγχωρῖι- 

σαι τὸ ῥηθὲν συνοικέσιον ε’ ἐξ ἀγχιστείας βαθμοῦ. 

Γρ. Π. 1700 (κωδ. Κοιτίου σ. 245). 

Ἔγνωμεν οὖν συγκαταθάσει χρήσασθαι καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ 

δύο κακῶν προκειμένων τὸ μὶι χεῖρον ἑλέσθαι, τὸ μὲν εἰ- 

δότες ὅτι ὁ τῖις οἰκονομίας λόγος οὐδέποτε τῇ. Ἐκκλησίᾳ 

ἀπήρεσε, τὸ δὲ καὶ μῖι ἀνεχόμενοι κατὰ πρόνοιαν ἐκκκληισια- 

στικῖιν τῖιν ἐκ τῖις ἀποτυχίας πολυειδῶς ἐπαπειλουμένην 

ἀπόγνωσιν, ὑποληπτικήν τε ἅμα καὶ ψυχικὶνν ζημίαν ἑκα- 

τέρου μέρους: διὸ καὶ γράφοντες ἐντελλόμεθα τῇ Ἱερότητί 

σου ὅπως κατὰ πρῶτον χρώμενος ταῖς ἀρχιερατικαῖς σου 

νουθεσίαις καὶ προσφόροις συμθουλαῖς,ἀγωνισθῆς, ὅσον τὸ 

δυνατόν, ὅπως μεταθάλης τὸν σκοπὸν τοῦ αἰτοῦντος καὶ 

ἀποτρέύῃς τῖις ἀποφάσεως, ὅπερ εἶναι τὸ βέλτιον καὶ σω- 

τπιριωθέστερον καὶ θεοφιλέστερον πάντως καὶ ἡμῖν εὖ- 

μοῦ κατὰ κανόνα, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχῃ σύγχυσις ὀνομάτων, ὅτε καὶ τὸν 

ζ’ βαθμὸν ἀπαγορεύει. Ματ’ ἐξαίρεσιν δ᾽ ἐπιτρέπει ἀείποτε τὸν γά- 

μον δύο ἀδελφῶν μετὰ δύο πρώτων ἐξαδέλφων. 

Ἐπὶ τριγενείας κωλύεται ὁ γάμος μέχρι τοῦ δ’ βαθμοῦ μὴ περι- 

λαμθανομένου, εἰ καὶ κατὰ τὸν νόμον Βαθιλ. ΚΗ, ε, 3 καὶ ᾿Αρμ. Δ. 

πι’, ὃ, ἐπὶ τριγενείας ἀπαγορεύεται μόνον ὁ γάμος τοῦ πατρυιοῦ μετὰ 

τῆς γυναικὸς τοῦ προγονοῦ καὶ ὁ γάμος τῆς μητρυιᾶς μετὰ τοῦ ἀν- 

δρὸς τῆς προγονῆς. να. 
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κταιότατον’ εἰ δὲ καὶ ἀποτύχης καὶ μᾶλλον φλεγμαίνουσαν 

- κατίδῃς τὴν ὑπόθεσιν καὶ διὰ τὰ ἀνωτέρω αἴτια μηδεμιᾶς 

ἄλλης ἐπιδεκτικὴν θεραπείας, τότε δηλοποιήσας αὐτὸ καὶ 

ἐνεργήσας κατ᾽ ἐκκλησιαστικὴν συγκατάθασιν δῷς τὴν ἀρ- 

χιερατικήν σου ἄδειαν ἐπὶ τῷ ἐκτελεσθῖιναι τὸν μελετώμε- 

νον γάμον δύο ἀδελφῶν μετὰ θείας καὶ ἀνεψιᾶς. 

Γρ. Πατρ. 11 Δεκεμθρίου 18160. 

. Δ Ἡ Εκκλησία, παραθαλοῦσα καὶ παραθεμένη τὰ περὶ τὶιν 

ὑπόθεσιν ταύτην συγκυροῦντα ἄπειρα δεινὰ καὶ τὸ μὶι χεῖ- 

ρον ἑλομένπι, ἀποδέχεται τὸ τοιοῦτον ὁμολογουμένως κεκω- 

λυμένον συνάλλαγμα τοῦ γάμου (ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν λαθεῖν 

θείαν μικρὰν καὶ ἀνεψιάν), οὐχ ὡς ἐξ ὑπαρχῖις ἤδη πρῶτον 

συνιστώμενον ἐπιτρέπουσα, ἀλλ.’ ὁπωσδήποτε προγεγενιι- 

μένον, λόγῳ συγκαταθάσεως καὶ οἰκονομίας μείζονος ἄλ- 

δις ὠφελείας, παραθλέπουσα. Τρ. Πατρ. Αὔγουστος 15/7. 

Μία καὶ ἡ αὐτὶ οὐ λαμθάνει ἀνδράδελφον καὶ γαμθρὸν 

ὅτι ἐστὶ βαθμὸς γ΄ ἐκ τριγενείας. Γρ. Π. 8 Δεκεμθρ. 1834. 

Ὁ ε’ ἐξ ἀγχιστείας βαθμὸς ῥητῶς ὢν κεκωλυμένος οὐδέ- 

ποτε παρὰ τῖις Εκκλησίας συνεχωρήθη, εἰ καὶ φαίνονται 

ἐπὶ τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν ἐν τοῖς ἐσχάτοις χρό- 

νοις σπανιώτατά τινα τοιαῦτα γεγενπμένα ἔν τισι μέρεσι, 

ἀλλὰ καὶ ἐν ἐκείνοις οὐ προπγήσατο ἡ τῆς ᾿Εκκλγισίας 

ἄδεια, φθάσαντα δὲ γενέσθαι παρεωράθησαν ἀδιεκδίκητα 

διά τε τεκνογονίαν μεσολαθήσασαν καὶ ἄλλας αἰτίας ἐπι- 

σχούσας τὸ ἔγκαιρον πρόστιμον, μήτε γοῦν ἐκείνων ὡς 

παράδειγµα λαμθανομένων μήτε τῶν ἱερῶν νόμων συγκα- 

ταθαινόντων, καλῶς ποιήσασα ἡ Ἱερότης σου ἀπέρριψεν; 

ὡς γράφει, τὸ ἐν λόγῳ πρόθλημα. 

Γρ. Πατρ. τῷ Μολδαυΐας 39 Φεδρουαρίου 1895. 

Ἡ Ἐκκλπσία οὐ μόνον οὐδαμῶς ἐπιτρέπει τὶιν συγκρό- 
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τισιν τοιούτων συνοικεσίων τρίτου ἐκ τριγενείας βαθμοῦ, 

ἅτε ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν ἱερῶν νόμων μὴν ἐπιτρεπομένων, ἀλλὰ 

καὶ πρὸς τὴν τιμωρίαν ἀπιδοῦσα τῶν παρανομησάντων, 

ἐξέδωκεν ἤδη φρικτὸν ἐκκλησιαστικὸν ἐπιτίμιον κατ’ αὖ- 

τῶν, καθυποθαλοῦσα ταὐτοχρόνως καὶ ὑπὸ ποινὴνν ἀργίας 

τὸν στεφανώσαντα αὐτοὺς ἱερέα. 

Γρ. ΠΠ. Σ. 30 Δεκεμόρίου 1855. 

Ἐνεκοίθπ ἡ ἔκδοσις ἀπαντητικῖις ἐπιστολῖις τῷ αἰτοῦντι 

ὁδπγίας Μητροπολίτη περὶ τῶν μεταξὺ δύο ἀδελφῶν καὶ 

δύο πρωτεξαδέλφων συνοικεσίων, διαδηλούσης ὅτι ἐπιτρέ- 

πονται τὰ τοιαῦτα συνοικέσια καὶ ἐξιστορούσιις τήν τε ἀρ- 

χῖιν καὶ τὰ αἴτια ὃν ἃ ἐπετράπη ἡ συγκρότησις αὐτῶν. 

Πρ. Ἱ. Σ. ὃ Μαΐου 1809. 

Τὸ μελετώμενον συνοικέσιον, τυγχάνον ς’ βαθμοῦ ἐξ 

ἀγχιστείας, συγκεχώρηται παρὰ τῖις ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκ- 

κλισίας δι᾽ ἀρχαίων τε καὶ νεωτέρων πατριαρχικῶν καὶ 

συνοδικῶν τόμων ἵνα ἐκτελίται ἐλευθέρως καὶ ἀνεμπο- 

δίστως, Γρ. Π. 11 Δεκεμθρίου 1870. 

Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἀπαντήσεως τῷ ῥηθέντι Μπτροπο- 

δέτῃ διαγορευούσης ἵνα, εἰ καὶ ὑπὸ τοῦ νόμου κωλύεται 

τὸ συνοικέσιον τοῦτο, καθ” ὃ πατὴρ καὶ υἱὸς μέλλουσι λα- 

ἐεῖν εἰς γάμον δύο 6’ ἐξαδέλφας, ἀλλ᾽ ἐπειδὶῖι οἱ ἐν λόγῳ 

ποοήχθησαν εἰς τὴν συγκρότησιν τοῦ ἀρραθῶνος καὶ συν- 

οικοῦσιν Ίῶπι πρὸ 13 ἐτῶν, ἐν περιπτώσει δὲ διαλύσεως 

αὐτοῦ ἀπειλεῖται ὑυχικὸς κίνδυνος, χορηγήσῃ μὲν αὐτοῖς 

τὶνν ἐκκδαισιαστικ]νν ἄδειαν πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ γάμου, ὕπο- 

θάλῃ ὃ’ αὐτοὺς εἰς κανόνα πρὸς ἐξιλέωσιν τοῦ Θεοῦ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 21 Μαΐου 1811. 

Τοιαῦτα συνοικέσια ζ’ βαθμοῦ συγκροτηθέντα μὲν οὐ 

ΑΙ 
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διαλύονται, κανονίζονται δὲ μόνον οἱ ταῦτα συγκροτοῦντες, 

Πρ. Ἱ. Σ. 17 Φεόρ. 1819, 
᾿Απαγορεύεται τὸ ἐξ ἀγχιστείας ζ’ βαθμοῦ μελετώμενον 

συνοικέσιον τοῦ ῥηθέντος μετὰ τῖις ἀπὸ 10ετίας ἤδη μνη- 

στῖις του, διότι οὐ δύναται λαθεῖν τὴνν 6’ ἐξαδέλφην τῖις 

μητρὸς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἐνυπάρχουσαν σύγχυσιν ὀνομάτων, 

ἀποθαινόντων οὕτω πατρὸς καὶ υἱοῦ συγγάμθρων. 

Πρ. Ἱ. Σ. Ί Δόρίου 1872. 

Ἐνεκρίθη, ἡ ἔκδοσις ἀπαντήσεως διαγοοευούσης ὅτι, εἰ 

καὶ ἀπαγορεύεται ὁ γάμος οὗτος, καθ’ ὃν πατὴρ καὶ υἱὸς 

ποοτίθενται νὰ νυμφευθῶσι δύο 6’ ἐξαδέλφας, καθὸ ζ’ ἐξ 

ἀγχιστείας βαθμοῦ καὶ διὰ τὴν σύγχυσιν τῶν ὀνομάτων; 

οὐδὲν ἧττον ἡ. Ἐκκλησία χρωμένη τῇ, οἰκονομία ἐν κρισί- 

μοις περιστάσεσι καὶ λίαν σπανίως πρὸς ἀποφυγὴν μειζό- 

νῶν κακῶν, ἐπιτρέπει μὲν αὐτόν, ἀξιοῖ ὅμως ὅπως γένηται 

τὸ πρᾶγμα ἀθορύθως διὰ πλαγίου τινὸς τρόπου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 11 Μαΐου 1877 καὶ 8 Ἰανουαρ. 1874. 

Ἐπειδὴ, εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ἐπιτρέπεται νὰ λάθῃ δύο 6’ ἐξα- 

δέλφας, ἐπιτρέπεται καὶ τὸ προκείμενον συνοικέσιον, καθ᾽ 

ὃ ὁ Δ ζητεῖ νὰ λάθῃ τὴν 6’ ἐξαδέλφην τῖις πρώτης αὐτοῦ 

γυναικός. Πρ. Ἱ. Σ. 9 Αὐγούστου 1874. 

Σκέψεως γενομένης ἀπεφασίσθη ὅτι τοιοῦτον συνοικέσιον 

πατρὸς καὶ υἱοῦ μετὰ δύο 6’ ἐξαδέλφων δὲν ἐπιτρέπεται. 

Πρ. Ἱ. Σ. 18 Νόρίου 1574. 

ἨἘπειδὶι τὸ συνοικέσιον δύο ἀδελφῶν ιετὰ δύο πρώτων 

ἐξαδέλφων ἐπετράπη ἵνα τελῖται διὰ τόμου συνοδικοῦ ἐπὶ 

τοῦ Πατριάρχου Νεοφύτου καὶ πλεῖστα παραδείγματα τοι- 

ούτων συνοικεσίων ὑπάρχουσιν, ἐνεκρίθη ἵνα χορπιγπιθῇ ἡ 

αἰτουμένιι ἄθεια γάμου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 15 Μαΐου 1876. 
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Τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος συνοικέσιον, ὂν ε’ βαθμοῦ ἐις τριγε- 

νείας, δὲν κωλύεται ὑπὸ τοῦ νόμου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 9 Δόρίου 1816. 

᾿Ενεκρίθη ἵνα ἐκδοθῇ ὀήτρα ἐπιτρέπουσα τὴν συγκρότι- 

σιν τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος συνοικεσίου, κατὰ τὸ ὁποῖον δύο 

ἁπλοῖ θεῖοι πρόκειται νὰ Δάδωσι δύο ἁπλᾶς ἀνεψιὰς(ς' βαθ- 

μὸς ἐξ ἀγχιστείας), ὅπερ καὶ κατὰ τὸν ᾿Αρμενόπουλον ἐπι- 

τρέπεται,εἰς οὐδὲν Δογιζομέντις τῖις συγχύσεως τῶν ὀνομά- 

των κατὰ τὸ σημείωμα Νεοφύτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι- 

άρχου καὶ Θεοφάνους Ἱεροσολύμων καὶ τῶν λοιπῶν παρεύ- 

ρεθέντων ἀρχιερέων. Πρ. Ἱ. Σ. 4 Μαρτίου 1818. 

Ἐνεκρίθη ἵνα γραφῇ, τῇ Α. Πανιερότητι ὅτι τὸ συνοικέ- 

σιον τοῦτο, καθ” ὃ πρόκειται νὰ λάθῃ, τις τὴν ἀνεψιὰν τοῦ 

ἐπ’ ἀδελφῇ. γαμθοοῦ αὐτοῦ, ὂν ε’ βαθμοῦ ἐξ ἀγχιστείας, δὲν 

ἐπιτρέπεται ὑπὸ τοῦ νόμου. Πρ. Ἱ. Σ. 35 ᾿Απριλίου 1885. 

Ἐνεκρίθπ ἵνα δοθῇ, ἡ ζητουμένη ἄδεια γάμου 5’ βαθμοῦ 

ἐξ ἀγχιστείας,ὡς ἐπιτρεπομένου ὑπὸ τοῦ ἐπικρατήσαντος ἐν 

τῇ, Ἐκκθνσία νόμου. Πρ. Ἱ Σ. 2 Ἰουνίου 1881. 
- Π ’ . ή - ’ 

Συγχωρεῖται κατ’ ἀνάγκην τὸ συνοικέσιον τοῦτο δύο α 

ἐξαδέλφων μετὰ δύο ἀδελφῶν ἕνεκα τῶν συμπαρομαρτούν- 

των αὐτῷ περιστατικῶν. Πρ. Ἱ Σ. 10 Δόρίου 1885. 

Κατὰ τὸν ᾿Αρμενόποιυλον μόνον τὰ προγονοαδέλφια ἐμ- 

ποδίζονται μονοπροσώπως ἔρχεσθαι εἰς γάμου κοινωνίαν, 

οὐχὶ δὲ καὶ τὰ τέκνα δύο προγονοαδελφῶν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 15 Ὀκτωθρίου 1888. 

Παρατπριισάσιις τῖις Ἱ. Συνόδου ὅτι τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος 

συνοικέσιον, καθ’ ὃ ὁ αἰτῶν ζητεῖ ὅπως στεφθῆ, μετὰ τῖις 

γυναικὸς τοῦ ἀποθιώσαντος 6’ ἐξαδέλφου αὐτοῦ, ἔστιν ἐκ 

τῶν ἐπιτρεπομένων καὶ μή, ἤτοι ἐκ τῶν ἐπαφιεμένων τῇ 

κρίσει καὶ ἐκτιμήσει τοῦ προεστῶτος, ἐνεκρίθη ἵνα εἰς 
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ἀπάντησιν δπλωθῆ τῇ Δ. Πανιερότητι ὅτι δύναται ἐν ἀνάγ- 

κι ἵνα ἐπιτρέψῃ, τὴν τέλεσιν τοῦ γάμου 
ἤ ϱ [ ή μ 2 

Πρ. Ἱ. Σ. 39 Ἰουλίου 1889, 

Υ’) ἐκ πνευματικῖς ὀυγγενείας. Ι 

Τὰ δὲ τοῦ νομικοῦ ῥητοῦ στοχαζόμενοι ἐν ταῖς περὶ τοῦ 

βαπτίσματος νομοθεσίαις, ὡρισμένα μόνον τινὰ πρόσωπα 

κωλύοντος καὶ φάσκοντος οὑτωσί, οὐ δύναιιαι λαθεῖν ἦν 

ἀπὸ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἀνεδεξάμην, οὐδὲ τὶιν ταύτης 

μητέρα ἣν θυγατέρα, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ υἱός µου, περαιτέρω δὲ μη- 

δὲν προστιθεμένου καὶ ἐπιφέροντος, ὃς τοῖς πλείοσιν οὕτως 

ἔδοξεν, ἐν τούτοις καὶ μόνοις τοῖς προσώποις παρατηρεῖν 

τοὺς κεκωδυμένους βαθμούς, ἐν τοῖς συνδεδεμένοις τῇ σχέ- 

σει τοῦ βαπτίσματος, ὡς ἐν πι’ γεφ. τοῦ 6’ στοιχείου παρὰ 

Ματθαίῳ τῷ Βλαστάρει σαφῶς καθορᾶται, τούτου χάριν 

«4. Κατὰ τὸν τόμον τοῦ 1839 καὶ ἐπὶ πνευµατικῆς συγγενείας 

κωλύεται ὁ γάμος μέχρι τοῦ τι’ βαθμοῦ, μῖι περιλαχγιθανομένου, κατὰ 

τν ἐξ αἵματος βαθμολογίαν, ὅτι ἡν κατὰ πνεῦμα οἰκειότης μείζων 

τῆς κατὰ σάρκα: ἐν τούτοις ἡ διάταξις αὔτιι δὲν ἐφαρμόζεται ἐν 

τῇ συνηθείᾳ τῆς ᾿Εκκλιιδίας, ιωλυούσηις ὁπανίως μόνον τὸν ε’ 

ἐπιτρεπούόπς δὲ συνήθως τὸν δ᾽’., ὀρθοτάτη δ᾽ εἶναι ἡ ἀπόφασις 

τῆς 29 ᾿Λπριλίου 1889 καὶ κατὰ πάντα σύμφωνος πρὸς τὸν νόγον 

Βασιλ, ΧΧΥΠΙ 5, 14 καὶ ᾿΄Δρμεν. Δ’, π΄’, 0. Ὁ γάμος μεταξὺ τῶν ὑπὸ 

τοῦ αὐτοῦ ἀναδεχθέντων δύο τ.. πνειηιαιικῶν ἀδελφῶν οὐκ ἀπείρ- 

γεται, ὡς γράφει τὸ τοῦ Ἰανουαρίου 1835 Π. καὶ Σ. γράμμα, διότι 

οὐδὲν περὶ τούτου ἀναφέρεται ἓν τῷ νόμῳ ὡς καὶ τὰ Πρ.1.Σ 50 Δύ- 

γούότου 1883, ἅτινα συμφώνως ἔχουσι καὶ πρὸς τὰς διατάξεις τῶν 

Πατριαρχῶν Ἱερεμίου τοῦ Τρανοῦ καὶ Μπτροφάνους τοῦ ἀπὸ Και- 

σαρείας. ([ίαν. διατάξεις τομ. Α. ο. 39, Β. σ’ 3980), σοπίτα διάταξις 

Ἰωάσαφ τοῦ Μεγαλοπρεποῦς (αὐτόθι δ. 91). 
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. καὶ ἡμεῖς διὰ τὰ εἰρπμένα, καὶ ταῖς δεήσεσιν ἐπικαμφθέν- 

τες, δεῖν ἔγνωμεν συγχωρῖισαι γενέσθαι τὸ τοιοῦτον συνοι- 

κέσιον τῖις Μπατοῦς, βουλομένης λαθεῖν τὸν Μαθιόν, ἧς τι- 

νος Μπατοῦς ἡ πρὸς μητρὸς μάμμη Ποφοῦλα ἀνεδέξατο 

ἀπὸ τοῦ θείου βαπτίσματος τὴν Σεθαστὴν μητέρα τοῦ ῥη- 

θέντος Μαθιοῦ. Γρ. Π.Σ. 1700 (Κ. Κριτίου σ. 2460). 

Καὶ διασκεψάμενοι κατελάθομεν συγχωρηθῖιναι τὸ τοιοῦ- 

τον συνοικέσιον (καθ᾽ ὃ θυγάτηρ ἀναδόχου μέλλει λαθεῖν 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ ἀναδεκτοῦ), τοῖς διέπειν πάλαι λαχοῦσι 

τὸ χριστώνυμον πλήρωμα, καθόσον σεσπμειωμένον σώζεται 

ἐν ἐκκλπσιαστικοῖς ὑπομνήμασιν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ κῦρ 

Νεοφύτου Πατριάρχου,συνοδικῶς παρακαθπµμένου καὶ συνε: 

δριαζόντων αὐτῷ τοῦ τε Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱερο- 

σολύμων κῦρ Θεοφάνους καὶ τῶν παρευρεθέντων τότε ἀρ- 

χιερέων’ τὰ γὰρ ἐκ τοῦ θείου, φασί, βαπτίσματος πρόσωπα, 

ἐκεῖνα μόνον κωλύεσθαι, ὅσα ὁ νόμος ῥητῶς διεκώλυσεν 

ἅπαξ ἐστί, τὸ μὴν δύνασθαι λαθεῖν τινα, ἣν ἐκ τοῦ ἁγίου βα- 

πτίσµατος ἀνεδέξατο, οὔτε τὴνν αὐτῖις μητέρα ἣν θυγατέρα 

οὔτε τὸν υἱὸν αὐτοῦ, τὰ παρὰ ταῦτα δὲ ἀπαραιτήτως εἰς 

γάμον συνάπτεσθαι, ὅστις διορισμὸς οὗτος καὶ παρὰ Ματ- 

θαίῳ τῷ Ῥλαστάρει ἐν τῷ 6’ στοιχείῳ φέρεται,ᾶλλως τε καὶ 

εἰ δέον φυλαχθῖιναι τὴν διὰ τοῦ βαπτίσματος πνευματικῖιν 

σχέσιν τῖις οἰκειώσεως, τοῦτο σώζεται ὀρθῶς μεταξὺ τοῦ 

ἀναθόχου καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ καταγομένων παίδων καὶ τοῦ 

ἀναδεχθέντος ὑπ’ αὐτοῦ καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ γεννωμένων, ὧν 

Γι συγγένεια τπρεῖται μέχρι τοῦ ζ’ βαθμοῦ καὶ λύεται ἐπὶ 

τοῦ π’, ὅπως καὶ ἡ ἐξ αἵματος, τὰ δὲ ἀδέλφια τοῦ ἀναδεχ- 

θέντος ἤτοι τοῦ βαπτιστικοῦ, ὡς πλάγια λογίζονται καθὼς 

τοῖς πλείοσι κέκριται. 

Γρ. Π. 1706 (Κ. Κριτίου σ. 940). 
΄ 

ωώο.... 

πα. 
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Τὸ συνοικέσιον γ΄ βαθμοῦ ἐκ τοῦ ἁγίου βαπτίσματός 

ἐστιν ἀππγορευμένον παρὰ τῶν ἱερῶν κανόνων. 

| Γρ. Π. τῷ Προύσης 0 Μαρτίου 1850. 

Τούτου χάριν κατὰ τὶιν διάληψιν τῶν ἱερῶν νόμων, οἵτι- 

νες ἀπαγορεύουσι λαθεῖν μίαν καὶ τὴν αὐτῖνν δύο πνευμα- 

τικοὺς ἀδελφούς, ἔγνωμεν διασπᾶσαι καὶ διαλῦσαι τὸ συν- 

οικέσιον τοῦτο ὡς βίαιον καὶ παράνομον, διὰ τὴν ἐκ τοῦ 

θείου βαπτίσματος 6’ βαθμοῦ συγγένειαν. 

Γρ. Π. Σ. Ἰανοναρ. 1805. 

᾿Ενεκρίθη, ἡ ἔκδοσις ἀπαντήσεως τῷ αἰτοῦντι Μπτροπο- 

λίτη ἐντελλομένης ὅπως ἀγωνισθῇ ἵνα, εἰ δυνατόν͵ ἀποτρέ- 

ὑπ τοὺς μελλονύμφους τοῦ τοιούτου συνοικεσίσυ ε’ βαθ- 

μοῦ ἐκ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, ἐν ἐναντίᾳ δὲ περιπτώσει 

μετέλθῃ συγκατάθασιν κατ᾿ οἰκονομίαν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 16 Σ6ρίου 15067. 

Μόνον οἱ μέχρι δ’ βαθμοῦ συγγενείας ἐκ τοῦ ἁγίου βα- 

πτίσματος γάμοι κωλύονται. Πρ. Ἱ.Σ. 17 Ἰουλίου 1879. 

᾿Επειὀὴν τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος συνοικέσιον εὑρέθη γ΄ βαθμοῦ 

ἐξ ἁγίου Βαπτίσματος, ἐκωλύθη κατὰ τὸν ἐπὶ τούτῳ ἐκκλη- 

σιαστικὸν νόμον. Πρ. Ἱ. Σ. 31 Μαρτίου 1879. 

Εἰς ἀπάντησιν τῆς ἐρωτήσεως τῖις Πανιερότητός του,ἐνε- 

κρίθπι ἵνα ἀγγελθῇ, αὐτῷ ὅτι κατὰ τὸν νόμον, ὡς γνωστόν, 

ἀπαγορεύεται ἡ συγκρότησις τοιούτου συνοικεσίου μεταξὺ 

συγγενῶν γ’ βαθμοῦ ἐκ τοῦ ἁγ. Βαπτίσματος: ἂν ὅμως ὗ- 

πάρχῃ ἀνάγκπι μεγάλη καὶ κίνδυνος ἠθικῖς καὶ ὑυχικῖις 

ἀπωλείας τῖις νέας, δύναται νὰ σταθμίσῃ πάντα ταῦτα καὶ 

προσενεχθῇ ἀναλόγως, ὡς ἤθελεν ὑπαγορεύσῃ αὐτῷ ἡ ποι- 

μαντικὴν Φρόντισις. 

Πρ. Ἱ. Σ. 15 καὶ 23 Μαΐου 18160. 

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ συγκρότησις τοῦ συνοικεσίου τούτου, 
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διότι οἱ περὶ ὧν ὁ λόγος ὑπὸ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ βαπτισθέν- 

τες τυγχάνουσι πνευματικοὶ ἀδελφοί. 

Πρ. Ἱ. Σ. 14 Ἰανουαρίου 1878. 

᾿Επιτρέπεται κατὰ νόμον ἡ σύζευξις τέκνου ἀναδεκτοῦ 

ἀναδόχου τινὸς μετὰ ἀναδεκτῖις τοῦ αὐτοῦ ἀναδόχου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 32 Αὐγούστου 1888. 

Τὸ συνοικέσιον, καθ’ ὃ ὁ υἱὸς τῖις ἀναδεκτῖις μέλλει λα- 

δεῖν εἰς γάμον τὴν θυγατέρα τοῦ ἀναδόχου αὐτῆς, ὂν γ’ 

βαθμοῦ ἐκ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος κωλύεται ὑπὸ τοῦ νόμου, 

Πρ. Ἱ. Σ. 19 Ἰανουαρίου 1886. 

Οἱ ἐν ἀγνοίᾳ τυχὸν τοῦ ὑπάρχοντος ὡς εἴρηται ἀνατρε- 

πτικοῦ κωλύματος συνάψαντες τοιοῦτον ἄθεσμον γάμον, 

(θυγάτηρ ἀναδόχου μετὰ υἱοῦ τῖις ἀνα δεκτῖις), οὐ μόνον δι- 

καιοῦνται θεωρεῖν αὐτὸν ἄκυρον, ἀλλὰ καὶ ὀφείλουσι ζητῖι- 

σαι τὶν διάσπασιν αὐτοῦ καὶ ἀπέχειν πάσης μετ᾽ ἀλλήλων 

γαμικῖις σχέσεως, δυνάμενοι ἀπροκριματίστως ἀπιδεῖν εἰς 

ἑτέρους γάμους. Ῥήτρα Πατρ. 19 Φεθρουαρίου 1888. 

Ἐνεκρίθπ ἵνα γραφῆ εἰς ἀπάντησιν τῷ αἰτοῦντι Μπτρο- 

πολίτῃ, ὅτι, ἂν μὴ ὑπάρχῃ ἄλλη συγγένεια ἐκτὸς τῖις τοῦ 

ἁγίου Βαπτίσματος ὃ’ βαθμοῦ, δύναται νὰ ἐπιτρέψῃ τὸν 

περὶ οὗ ὁ λόγος γάμον, καθ’ ὃν ἡ θυγάτηρ τῖις ἀναδεκτῖις 

λαμθάνει τὸν ἔγγονον τοῦ ἀναδόχου. 

Πο. Ἱ. Σ. 90 Μαΐου 1880. 

᾿Ενεκρίθη ἵνα γραφῇ, τῷ αἰτοῦντι Μητροπολίτη ὅτι ἐπι- 

τρέπεται ἵνα ὁ ἔγγονος τοῦ ἀναδόχου λάθῃ εἰς σύζυγον 

τὴν ἀναδεκτὴν τοῦ πάππου αὐτοῦ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 1 Αὐγούστου !889. 

Τοῦ νόμου (Ῥασιλ. ΚΗ, Β’ 5 14) ῥητῶς ἀπείργοντος τὸ 

συνοικέσιον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀναδόχου καὶ τῆς θυγατρὸς τῆς 

ἀναδεκτῖις, ᾗ ᾿Εκκληιισία οὐ ὀύναται συγκαταύήΏναι οὐδ᾽ 
΄ 
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ἐξαίρεσίν τινα ποιήσασθαι. Πρ. Ἱ. Σ. 24 Ὀκτωθρ. 1889. 

Επιτρέπεται ὁ ἐρωτώμενος γάμος τοῦ ἀναδεκτοῦ μετὰ 

τῖις σαρκικῖις ἐγγόνης τοῦ ἀναδόχου, ὡς μὴ συιιπεριλαμ- 
Ζ - 9 ’ - Ζ / 9 

θανόμενος ἐν τῇ ἀπαγορεύσει τοῦ νόμου, περιορίζοντος τὰ 

ἐκ τις πνευματικῆς συγγενείας τοῦ Αγίου Βαπτίσματος 

κωλύματα. εἰς ἓξ καὶ μόνον, ἤτοι τοῦ ἀναδόχου μετὰ τῖις 
- - . . - . ᾽ ο . Ἆτ 

ἀναδεκτῖις, τῆς μητρὸς χαὶ τῖις θυγατρὸς αὐτῖς, πρὸς δὲ 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀναδόχου μετὰ τῶν τριῶν ἀνωτέρω προσώπων. 

Πρ. Ἱ Σ. 29 Απριλίου 1889. 

δ’) ἐξ ἑτέρων λόγων ἤτοι ε 

πορνείας, χποείας πρεόθυτέρας καὶ μοναχικοῦ ὀχίιιατος, 

ἀπαγωγῆς, πιοιχεῖίαςᾳ εινπότεῖίας καὶ υἱοθεθίαςο! 

Διὸ σκέψει καὶ διαγνώσει συνοδικῇ, ἐμμένοντες εἰς τὰς 

ἀποφάσεις τῶν ἱερῶν νόμων, διατάττομεν ἀμεταθέτως καὶ 

θεσπίζομεν συνοδικῶς ἵνα ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ὑ- 

1. Κωλύματα γάμου ἐκτὸς τῶν προρρπθέντων εἰδὶ καὶ τάδε : 

Α’. Ἢ πορνεία» κωλύεται τ.ἔ. ὁ γάμος τοῦ φθείραντος νέαν τινὰ 

μετ᾽ αὐτῆς. Το κώλυμα τοῦτο, νι ἀναγνωριζόμενον ὑπὸ τοῦ νόμου, 

καθιέρωσεν ἐγκύκδιος πατριαρχικῖι καὶ συνοδικὶν τοῦ ἔτους 1836, 

ἣν ὅρα ἐν ἃ ϐ ἥτις ὅμως σήμερον δικαίως ἀργεῖ. 

Β΄. Ἡ χπρεία πρεθθιτέρας καὶ τὸ κιοναχικὸν ὀχῆμα. Τὸ κώ- 

λυμα τοῦτο, ὅπερ ἵν Ἐκκλποία συγχωρεῖ ἐνίοτε κατὰ συγκατάθασιν, 

φαίνεται καθιερωθὲν ὑπὸ τῆς συννθείας, ἀναφέρεται δὲ καὶ ὑπὸ 

τοῦ Βαλσαμῶνος. (Συντ. Β. ο. 433 καὶ Δ. 6. 199 καὶ 503. 

ΓΡ’ Ἡ ἀπαγωγή, Ίιτις διαπράττεται παρ᾽ ἄρρενος κατὰ γυναι- 

κὸς ἀνεπιλήπτων "θῶν. Ὁ γάμος μεταξὺ τοῦ ἀπάγοντος καὶ τῆς 

ἀπαγομένης καὶ τελεσθεὶς ἄκυρός ἐστι, εἴτε ἑκούσης εἴτε ἀκούσης 

τῆς γυναικὸς ἐγένετο ᾗ ἁρπαγή, παραμένει ὃ᾽ ἄκυρος καὶ τῶν γο- 
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πάρχωσι κεκωλυμένα τὰ ἐκ πορνείας συνοικέσια, καὶ νὰ μὴν 

γίνηται δεκτὴ μήτε νὰ εἰσακούπται παντελῶς ὁποιαδήποτε 

καὶ ἂν ἤθελε προσκλαυθῇ, ὅτι τάχα ἐξηπατήθη μὲ ὑποσχέ- 

σεις ὑπανδοείας καὶ παρέδωκε τὴν τιμήν τη ήτε βίᾳ νὰ ς Ἅμα, ϱ κ ο εἰ. 
ἐνφέρηται ἡ παραμικρὰ πρὸς σύζευξιν αὐτῖις μετὰ τοῦ 

ἐξαπατήσαντος, ἐπειδὶν τὰ τοιαῦτα ἐκ πορνείας βίαια συνοι” 

νέων ὀνυναινούντων. Βαδιλ. Χ, 28, 1, ᾿Αομ. Δ, ζ, 31. "Ἴνα ἡ ἁπαγω. 

γἱι θεωρηθῇ, ὡς κώλυμα γάμου, δυνεπαγόμενον τὴν ἀκύρωσιν αὐτοῦ, 

δέον ἵνα ὑπάρξῃ ποινικὶι καταδιικαστικὶι ἀπόφασις ὀπιτυγχανομένη 

ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἄρθρου 306 Π. Ν καὶ τῖις ἀπὸ 96 Ρεθιοὺλ ᾿Αχὰρ 

13983 Ῥεζ. ἐγκυκλίου. (Κλεὶς Καραθοκυροῦ δελ. 81). 

Δ’. Ἡ νἱοθεόία. ᾿Απὸ τοῦ Αὐτοκράτορος Λέοντος (Νεαραὶ 94 

καὶ 89) ἐκράτησδεν ὅπως ἡ υἱοθεδία τελεῖται δι᾽ ἱερολογίας, διὸ καὶ 

ἐπὶ τῆς υἱοθεδίας τὸ αὐτὸ τπρεῖται κώλυμα, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἐξ 

αἵματος ὀυγγενείας, ᾿Αρμ. Δ, Ί, 6, Συντ. Β ὁ, ἀ49θ, ΣΤ’ ὁ. 196, 198. 

Δαθείόχις τῆς δι᾽ ἱερολογίας τελεὀθείότις υἱοθεδίας κωλύεται ὁ γά- 

μος μόνων τῶν φυσικῶν καὶ θετῶν ἀδελφῶν καὶ γονέων. 

ΒΕ’. Ἡ εινηότεία. Κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἐν ἔτει 1006 συνόδου 

ἐπὶ τοῦ πατριάρχου Ἰωάννου Ξιφιλίνου (Συντ. Β. ὁ 51) ἵι δι᾽ Ἱερο- 

λογίας τελουμένπ μνηστεία ἐπέχει τάξιν γάμου καὶ ὑπομένως ἐπ 

ταύττις παράγονται ὅδα καὶ ἐκ τοῦ γάμοι κωλύματα ὁπὶ δὲ τῆς 

ἄνευ ἱερολογίας τελεϑθείδης μνηστείας, κωλύεται ὁ γάμος μόνον µε- 

ταξὺ υἱοῦ καὶ χιντιστῆς τοῦ πατρὸς ἣν τοῦ ἀδελϑοῦ καὶ τἀνάπαλιν, 

καὶ μεταξὺ μνιιότῆρος καὶ μητρὸς τῆς μνηστῆς ᾿Αρμ. Δ, ζ’, 19. 

ΣΤ΄. Ἡ μοιχεία. Ἡ ᾿Ἐκκληισία ἀείποτε ἀπηγόρευσε τὸν γάμον 

τῖς μοιχαλίδος μετὰ τοῦ μοιχοῦ. εἴτε ὀγγάμου εἴτε ἀγάμου. (Συντ. 

Α 6. 209, Δ. 6. 185). Ἠπίόπς κωλύεται ὁ γάμος τῆς μοιχαλίδος μετὰ 

παντὸς τρίτου (᾿Αρμ. Δ, η, 99) καὶ τοῦ μοιχοῦ μετ᾽ ὀγγάμου, οὐχὶ δὲ 

καὶ μετ᾽ ἐλευθέρας γάμου (Συντ. Δ. ο. 181). Ἡ μοιχεία ἀποτελεῖ κώ- 

λυμα ἀδ᾽ ἧς ἐπῆλθε καταδικαστικὶι ἀπόφασις Τι ἀφ᾽ ἧς ἠγέρθη ἡν 

ἐπὶ μοιχείᾳ κατηγορία. ᾿Λνήκει δ᾽ ἵν περὶ μοιχείας ἀγωγῖι κατὰ τῆς 

γυναικός, κατὰ τὸ παράρτημα τοῦ ἄρθρου 901 Ποιν. Ν., τῷ συζύγῳ 

ὃν μῖι ἐχούθτις σύζυγον τῷ ἐπιτρόπῳ, Γι δὲ περὶ μοιχείας τοῦ ουζύ- 

γου ἀνήκει τῇ, συζύγῳ. 
΄ 
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κέσια, ἐκτὸς ὅπου εἶναι ἐναντία εἰς τὶιν ἠθικὶνν τάξιν τοῦ 

κοινωνικοῦ βίου, ὑπάρχουσι παρὰ τῶν ἱερῶν νόμων κατα- 

κεκριμμένα καὶ ἄθεσμα, κατὰ τὸν ἱερὸν κανόνα τοῦ θείου 

πατρὸς ἡμῶν Μ. Βασιλείου «ἡ πορνεία γάμος οὐκ ἔστιν 

ἀλλ᾽ οὐδὲ γάμου ἀρχή.» Γρ. Π. Σ. τῷ Σμύρνης 1898, 

᾿Απαγορεύεται καὶ ἄκυρον διὰ τοῦτό ἐστι τὸ συνοικέσιον 

μοιχαλίδος μετὰ μοιχοῦ. Γρ. Π. Σ. 14 Μαρτ. 1841. 

Ἡ Ἐκκλησία λαθοῦσα ὑπ’ ὄψιν τίν τε ἔνδειαν καὶ ἀμη- 

χανίαν, οὐχ ἧττον δὲ καὶ τὸν ἐπαπειλούμενον ψυχικὸν καὶ 

Ἰἰθικὸν κίνδυνον ταῖς διαδπφθείσαις πρεσθυτέραις, χπρευ- 

σάσαις ἀπὸ τῶν συζύγων αὐτῶν ἱερέων ὄντων καὶ ἀποθα- 

νόντων, ἐνέκρινε συνοδικῇ, διαγνώσει ἵνα ἐπιτραπῇ εἰς αὖὐ- 

τὰς ἡ ἄδεια τοῦ συγκροτῖισαι νέα συνοικέσια. 

Γρ. Π. Σ. 13 Μαΐου 1866. 

Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἀπαντητικῖις ἐπιστολῖις ἐντελλομέ- 

νηις τῇ, Πανιερότητί του ἵνα πρῶτον συμθουλεύσῃ τὴν περὶ 

ἧς ὁ λόγος χήραν πρεσθυτέραν, ἵνα ἐμμείνῃ ἐν τῇ χπρείᾳ, 
/ 

ἐν ἐναντίᾳ δὲ περιπτώσει χορπγήση κατὰ συγκατάθασιν 

καὶ οἰκονομίαν τὶιν αἰτπθεῖσαν ἄδειαν διὰ τὸν λόγον ὅτι, ἐν 

τῇ χειροτονίᾳ τοῦ τελευτήσαντος συζύγου αὐτῆς, δὲν ἐζη- 

τήθη καὶ ἡ συγκατάθασις αὐτῖις οὐδ᾽ ἐξωμολογήθη ὑπὸ τοῦ 

Πνευματικοῦ κανονικῶς. Πρ. Ἱ. Σ. 24 ᾿Απριλίου 1507. 

᾽λκυρος εἶναι ὁ γάμος οὗτος διά τε τὸ ἀμάρτυρον αὐτοῦ 

καὶ διότι ὁ ἀνὴρ ἔλαθεν ὡς σύζυγον τὴν ἀδελφὶνν τῖις προ- 

τέρας δι) ἱερολογίας μνπιστῖις αὐτοῦ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 9 Μαΐου 1869. 

Ἡ ᾿Εκκδπιόία κατὰ συγκατάόασιν ἐπιτρέπει ἐνίοτε εἰς 

τὰς πρεσθυτέρας, ὡς καὶ εἰς τὰς µοναχάς, ἵνα ἔρχωνται εἰς 

γάμον, ὅστις οὕτω νόμιμός ἐστι. 

Πρ. Ἱ. Σ. 239 Νοεμθρίου 18574. 
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Ἐπὶ τῇ ἐρωτήσει ἂν θετὸς υἱὸς καὶ θετὶι κόρη συνέρχον- 

ται εἰς γάμου κοινωνίαν, ἐνεκρίθχι ἵνα δοθῇ, ἀπάντησις ὅτι 

τὸ συνοικέσιον τοῦτο εἶναι ἔννομον, ἀφοῦ ἡ προκειμένηι 

υἱοθεσία ἐγένετο διὰ ψιλῶν λόγων καὶ οὐχὶ δι’ ἐκκληιισια- 

στικῖις ἱερολογίας. Πρ. Ἱ. Σ. 18 Ἰουλίου 1874. 

Ἡ ἔλλειψις τοῦ νομίμου ὁρίου τῖις ἡλικίας τῖις ἀποθιω- 

σάσης μνπστῖις, ἡ συνήθεια τοῦ τόπου συνισταμένη εἰς τιν 

ἀνταλλαγὴν ψιλῶν συμφώνων, καὶ ἡ διαταγὴ τῖις ᾿Εκιληι- 

σίας, ἡ δι᾽ ἐγκυκλίων ἄλλοτε διαθιθασθεῖσα καὶ ἀπαγορεύ- 

σασα τὴν τελετὶνν τοῦ ἀρραθῶνος ἐν καιρῷ τῖις ἁπλῆς μνη- 

στείας πρὸ τῖις στέψεως, ἡ μαοτυρία τῶν παρευρεθέντων 

εἰς τὴν τελετὴν τοῦ ἀρραθῶνος, ταῦτα πάντα πείθουσιν ὅτι 

ὁ ἀρραθὼν οὗτος, κατὰ τῖιν τέλεσιν τοῦ ὁποίου ἀνεγνώσθη 

ἁπλῖι τις εὐχὴ ---ὅπερ ἄλλος ἀμφισθητεῖται--- ὑπὸ ἱερέως 

πάσχοντος ἐκ περιοδικῖις φρενοθλαθείας, δὲν πρέπει νὰ θεω- 

ριιθῇ, εἰ μὴὶ ὡς ἀνταλλαγὶ ψιλῶν συμφώνων, καὶ ὁ γάμος 

ἑπομένως τοῦ ῥηθέντος μνπστῖιρος μετὰ τῖις ἀδελφῖις τῖις 

θανούσης μνηστῖις αὐτοῦ πρέπει νὰ ἐπιτραπῇ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 14 Ἰουλίου 1816. 

΄Ακυρος εἶναι κατὰ τοὺς Ἱ. Κανόνας καὶ τοὺς πολιτικοὺς 

νόμους ὁ προκείµενος γάμος, ὡς γενόμενος δι᾽ ἀπαγωγῆς. 

Πρ. Ἱ. Σ. 15 Μαΐου 1878. 

Ἐπειδὴ οἵ τε ἐκικλπσιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ νόμοι κατα- 

διώκουσι καὶ κολάζουσιν αὐστηρῶς τὸ ἔγκλημα τῖις ἆπα- 

γωγῖις, ὅθεν ὁ ἔνοχος πράξεως ἀναθεματιζομένης ὑπὸ τῖις 

Ἐκκδπσίας δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ, ὡς συνάψας ἔγκυρον 

γάμον, ὃν αὕτη ὕψωσεν εἰς τὸ ἀξίωμα μυστηρίου, οἱ δὲ 

παρατεθέντες κανόνες ἀδιαφοροῦσιν ἐὰν τοῦτο ἐγένετο ἑ- 

κουσίως ἴι ἀκουσίως τῖις ἀπαγομένπς' ἐπειδὶν δὲ καὶ οἱ πο- 

λιτικοὶ νόμοι ἐκτὸς τῶν ἐσχάτων ποινῶν, ἃς ἐπιθάλλουσι 
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τῷ ἅρπαγι καὶ τοῖς συνεργεῖς, οὔτε τῇ, γυναικὶ ἐπιτρέπουσι 

συναινεῖν εἰς τὸν μετὰ τοῦ ἀπαγωγέως γάμον, οὐδὲ τοῖς 

γονεῦσι τοῦτο αὐτῇ, κελεύειν, ἐὰν δ᾽ οἱ γονεῖς τῖις ἁρπα- 

γείσπς μὴ ἐξαιτήσωνται τὴν τιμωρίαν τοῦ τε ἄοπαγος καὶ 

τῶν συνεργῶν τιμωροῦνται διὰ τῖις ποινῖις τῖις ὑπερορίας: 

ἐπειδῖι προσέτι κολάζονται οἱ γονεῖς τῖις ἀπαχθείσης οἱ συν- 

αινοῦντες εἰς τὸν γάμον αὐτῖις μετὰ τοῦ ἅρπαγος, ὁ δὲ γά- 

μος ῥητῶς κπρύσσεται ἄκυρος,(Βασιλ. Ξ, νζ’, 5 ὃ καὶ ᾿Αρμ. 

Δ, ζ, 94) «μὶν γαμείσθω ἡ ἁρπαγεῖσα τῷ ἁρπάζοντι αὐτήν, 

ἀλλὰ καὶ εἰ συναινέσωσι τῷ τοιούτῳ συνοικεσίῳ οἱ γονεῖς 

περιορίζονται»: ἐπειδὴ ὁ προκείµενος γάμος τοῦ ἀπαγω- 

γέως μετὰ τῖις ἀπαχθείσιις ἠδύνατο θεωρπθῖιναι ἄκυρος 

καὶ διὰ τὸν λόγον ὅτι ἡ ἀπαχθεῖσα ἦν μεμνηστευμένη, μετ’ 

ἄλλου, ὁ δὲ μνηστὴρ ἐπιμένει καὶ μετὰ τὰ γεγονότα εἰς 

τν μετ᾽ αὐτῖις σύζευξιν καὶ ὁ γάμος ἐτελέσθη ἄνευ τῖις 

νενομισμένης ἐκκλπσιαστιγῖις ἀδείας, τούτων οὖν πάντων 

τῶν λόγων ἕνεκα ἀποφαινόμεθα ὅτι ὁ προκείμενος γάμος 

ἐστὶν ἀκυρωτέος κατά τε τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κανόνας 

καὶ τοὺς πολιτικοὺς νόμους, ὁ δὲ ἅρπαξ καταδιώξιµος καὶ 

τιμωρητέος. Ῥήτρα Π. Σ. 15 Μαΐου 1878, ᾽ - 

Ἡ ἐφαρμογὴ τῖις νομικῆς διατάξεως τοῦ μὶι λαμθάνειν 

τὸν μοιχὸν ὡς σύζυγον αὐτοῦ τὴν μοιχαλίδα μένει εἰς τὴν 

ἐκτίμπισιν τῆς Δ.Θ.Παναγιότητος Πϱ.1.Σ. 5 Μαρτίου 1885, 

Ἡ πάθησις τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ ἀνδρὸς δὲν εἶναι λόγος 

πρὸς κώλυσιν τοῦ γάμου αὐτοῦ. Πο. Ἱ. Σ. ὃ Φεόρ. 1866, 

ο ας 

Διὰ τοὺς μεταθαίνοντας ἀπὸ ἑνὸς εἰς ἕτερον θρήσκευμα 

|. Ἡγυνὴ φέρει τὸ οἰκογενειακὸν τοῦ ἀνδρὸς ὄνομα, κτᾶται 

τῖιν κατὰ τὸν χρόνον τοῦ γάμου ἐθνικότπτα τοῦ ἀνδρός, μι ὕπο» 
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καὶ διὰ τοῦτο ἐγκαταδιμπανομένους ὑπὸ τῶν συζύγων αὖ- 

τῶν, νόμιμός ἐστι σύζυγος καὶ λέγεται ἐκείνη, μεθ’ ἧς νομί- 

μως συνεζεύχθη τις, καθ’ ὃ ἐπρέσθευε δόγμα τελευτήσας. 

Πρ. Ἱ. Σ. 5 Νοεμθρίου 1869. 

Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις τῖις ζητουμένης ῥήτρας δικαιούσης 

τὸν αἰτοῦντα ἐπαναγαγεῖν εἰς τὸν συζυγικὸν αὐτοῦ οἶκον 

τὴν ἐν Παρισίοις παρὰ τοῦ θείου τπς κρατουμένην γυναῖ- 

κά του, διότι ὁ νόμος ἐπιτάττει ὅπως ἡ γυνὶν παρακολουθῇ 

τῷ ἀνδρὶ αὐτῖις, ἂν ὅμως ἡ γυνὶν δυστροπήσασα ἀποποιπθῇ 

συμμορφωθῆναι τῷ νόμῳ, τότε ὑποχρεωθήσεται διὰ τοῦ 

ἄρχοντος ἵνα παραστῇ. ἐνώπιον τῖις ἁρμοδίας ἐκκλησια- 

στικῖις ἀρχῖις αὐτοπροσώπως καὶ δικασθῇ, μετὰ τοῦ ἀνδρὸς 

αὐτίις. Πρ. Ἱ. Σ. 3 Δεκεμόρίου 1815. 

Κατὰ τοὺς ἱεροὺς τῖις Ἐκκλησίας νόμους οὐχ ὑποχρεοῦ- 

ται ἵνα παρακολουθῇ ὁ ἀνὴρ τὴν γυναῖκα ὅπου ἂν ἀπέλθῃ, 

ἀλλ.’ ἡ γυνὴ τὸν ἄνδρα, ὅστις οὐδόλως ὑποχρεοῦται δαπα- 

νᾶν τὰ πρὸς διατροφὶιν τῖις γυναικός, ἂν αὕτη, ἀποποιεῖται 

παρακολουθεῖν αὐτῷ. Γρ. ΠΠ. 14 Αὐγούστου 1875. 

Ἡ γυνὶν κατὰ τοὺς κειμένους νόμους ἀκολουθεῖ πάντοτε 

τὶιν ὑππικοότπτα τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. 

Πρ. Ἱ. Σ. 94 Φεθρουαρίου 1877. 

Γ Ἡσύζυγος δὲν ὑποχρεοῦται ν᾽ ἀκολουθῇ, πάντοτε τὴν 

ἐθνικότητα τοῦ συζύγου αὐτῖις ἀλλὰ διατηρεῖ τὶιν ἐθνικό - 

χρεουμέντι νὰ ὀυμμεταθάλλπ. ταύτην μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖ 

τὴν κατοικίαν καὶ δικαιοδοδίαν αὐτοῦ. Ἡ} γυνὴ ὑποχρεοῦται νὰ 

ὀυνοικῇ, μετὰ τοῦ ἀνδρός, ὅότις ὀφείλει ἵνα παρέχῃ αὐτῇ, οἴκτιδιν 

ἀνάλογον πρὸς τῖιν κοινωνικήν αὐτοῦ τάξιν. Περὶ προὀτασίας τῶν 

δικαιωμάτων καὶ ὑποχρεώδεων τούτων τῶν συζύγων ποαγματεύον- 

ται δύο ἐγκύκλιοι, ἃς ὅρα ἐν Διαζυγίῳ ἃ 6. 
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τητα ἣν εἶχεν ὁ σύζυγος αὖὐτῖις κατὰ τὶν τέλεσιν τοῦ γάμου. 

Πρ. Μ. Σ. 2 Νοεμθρίου 1819. 

5 4. 

Εἶναι ἀδιθεια ἀναντίρρρπτος καὶ τεθεμελιωμέντι εἰς τοὺς 

θείους καὶ ἱεροὺς νόμους καὶ κανόνας τῖις Ἐκκλησίας ἡμῶν 

ὅτι εἰς τὰς ἐκτελέσεις τῶν ἱερῶν μυστηρίων καὶ μάλιστα 

εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ γάμου μυστήριον ἀπαιτεῖται κανονικῶς ἡ 

τυριαρχιιοι ἄδεια τῶν πνευματικῶς προϊσταμένων, παρα- 

στατικὶν ὅτι τὸ συγκροτούμενον συνοικέσιον συνεπιφέρει τὸ 

ἀκώλυτον παρὰ τῶν θείων καὶ ἱερῶν νόμων, ὥστε ἡ ἄνευ 

κυριαρχικΏις ἀδείας ἐκτέλεσις τοῦ μυστηρίου τούτου λογί- 

ζεται κανονικῶς ἀνύπαρκτος καὶ ἀνυπόστατος καὶ οὐδε- 

μίαν ἔχει χάριν πνευματικήν, ὡς κατάχρησις οὖσα θρησκευ- 

τικῶν τάξεων καὶ ἱερῶν θεσμῶν: ὅθεν καὶ περὶ τοῦ τολµη- 

θέντος ἐνταῦθα συνοικεσίου γενομένης ἐρωτήσεως πρὸς 

τὴν Ἐκκδλπσίαν, εἴγε ἔχει τὴν παρὰ τῶν θείων νόμων σύ. 

στασιν,γράφοντες δηλοποιοῦμεν διὰ τοῦ παρόντος Πατριαρ- 

χικοῦ καὶ Συνοδικοῦ ἡμῶν γράμματος ὅτι τὸ συνοικέσιον 

τοῦτο, ἅτε δὲν συντελεσθὲν δίχα τῆς κυριαρχικῖις καὶ ἐικκληι- 

σιαστικῖις ἡμῶν εἰδήσεως καὶ ἀδείας, τῖις διὰ τῖις συνή.- 

1. Ἡ ὑπὸ ὀρθοδόξου ἱερέως Ἱερολογία τοῦ γάμου ἀπαιτεῖται 

ὡς στοιχεῖον ἀπαραίτητον τῆς τελέόεως αὐτοῦ, ταύτης δὲ προπηγεῖ- 

ται ἵν κανονικὶν ἐπιόκοπικῖι ἄδεια, ἀπαιτουμέντι ἐπὶ ποινῇ ἀκυρό- 

τητος τοῦ γάμου κατὰ τὴν τελευταίαν ἐγκύκλιον τοῦ ἔτους 1899 

ἣν ὅρα ἐν ἃ 0, Πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς ἐγκυκλίου ταύτιις ὀυνίιθως 

ἀνεγνωρίζετο τὸ κῦρος τοῦ γάμου, τοῦ ἄνευ ἐπιόκοπικῆς ἀδείας 

τελεσθέντος, ἀλλ᾽ ἀψ᾽ οὗ ὀξηκριθοῦτο ἱν τέλεσις αὐτοῦ, ὑπεθάλλετο 

δὲ μόνον εἰς τὶν προσήκουσαν ποινὴν ὁ τελέσας τὸν γάμον Ἱερεύς. 

12 
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θους βούλας διδομένης, καὶ δι᾽ ἁπάτης ἐπὶ χρήμασιν ἀνευ- 

λογήτως εὐλογπθέν, ὡς ὁ παρὰ τῶν ᾿Αποστόλων ζητήσας 

ὤνιον τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, ὑπάρχει ἀγνώριστον τῇ 

᾿Εχκλησίᾳ καὶ κατακεκοιµένον παρὰ τῶν θείων καὶ ἱερῶν 

νόμων καὶ κανόνων καὶ ὡς μηδὲ ὑπάρξαν τὴν ἀρχήν, πολ- 

λῷ ὅδ μᾶλλον ὅτι καὶ καθ’ ἁρπαγὶιν καὶ δίχα τῖις γνώμης 

καὶ συγκαταθέσεως τῶν γονέων καὶ συγγενῶν τῖις κόρης. 

Διὰ ταύτας γοῦν τὰς κανονικὰς αἰτίας ἄθεσμον καὶ παρά-. 
. ΄ - . ε . / . 

νομον καὶ ἀνυπόστατον ὅλως τὸ ῥηθὲν συνοικέσιον καὶ 

αὐτόχριμα βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῖις ἁγίας αὖ- 

τοῦ ἨἘκκλπσίας.... Γρ. ΗΠ. Σ. 81 Μαρτίου 1847. 

Τούτου ἕνεκα διερευνπσάµενοι καλῶς τὰ τῖις ὑποθέσεως 

ταύτης, ἐπειδῖι πρὸς τῇ, κοινῇ. ἀγωγῇ, καὶ ἀντιστάσει τῶν 

διαληφθέντων συζύγων, κατείδομεν ὅτι παρὰ τοὺς ἱεροὺς 
” . . . ή / ε αὶ 

νόμους καὶ τὰς κανονικὰς διατάξεις ἐγένετο ἡ στεφάνωσις 
μα . κ 4 ε να , [τ 9 . 

τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος συνοικεσίου, ἅτε δὴ νυκτὸς τολµη- 

θεῖσα κρύθδην καὶ παρ᾽ ἐνορίας ὑπὸ ἱερέως ἐξαπατηθέντος, 

καὶ μήτε τὴν ἀπαιτουμένπν ἐξέτασιν ποιησαμένου μήτε 

λαθόντος τὴν τακτικὶιν ἐκκλησιαστικὴν ἄδειαν, ἔγνωμεν 

συνοδικῇ διασκέψει διασπάσαι καὶ διαλύσαι τὸ συνοικέσιον 

τοῦτο κατὰ τῖιν τῶν ἱερῶν κανόνων περίληνψιν, ὅσοι τοὺς 

κρυπτοὺς γάμους καὶ τοὺς καθ’ ἁρπαγῖιν καὶ ἀπάτην καὶ 

ἄνευ τῖις τῶν γονέων γνώμης κατακρίνοντες τὴν διάλυσιν 
’ ῇ 4 ; διαγορεύουσι. Γρ. Π. Σ. Ὀκτώθριος 1896. 

᾿Ενεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἀπαντήσεως τῷ ῥηθέντι Μπτροπο- 
/ ΙΛ. ’ [2 » ».α . ή - -” . 

λίτῃ. διαγορευούσης ὅτι εἰ μὲν τὸν γάμον τοῦτον, τοῦ περὶ 
ι 4 ε } ́  θέ ή . ὦ | ὁ ” δὲ 

οὗ ὁ λόγος, νυμφευθέντος πρότερον τῖιν ἀνεψιάν, ἄρτι δὲ 

τὶν θείαν, ὀρθόδοξος ἐτέλεσεν ἱερεύς, ὀφείλει τιμωρῖισαι 

μὲν τὸν ἱερουργήσαντα, ἀπειλίισαι δὲ τοὺς παρανομήισαντας 

ὅτι ἀναγνώσει τὸ κατ’ αὐτῶν ἐκδεδομένον ἐπιτίμιον, ἐὰν 



Γάμος 8 4. 179 

ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀθέσμῳ συζυγία των’ εἰ δὲ καὶ ἐτέλεσε 
ν 

. ή 

τὸν γάμον σχισματικὸς ἱερεὺς τότε περιορισθήσεται εἰς τὸ 

νὰ μὴ ἀναγνωρίσπ αὐτὸν ὡς αὐτοδικαίως παράνομον καὶ 

ἑπομένως κπρύξπ ἄκυρον. Πρ. Τ.Σ. 35 Νοεμθρίου 1873. 

Ληφθέντος ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὁ τελέσας τὸ μυστήριον τοῦ γά- 

μου πρὸ τριετίας ἄνευ ἀρχιερατικῖις ἀδείας ἱερεὺς δὲν Ίιτο 

ὑποθεθλημένος εἰς ἀργίαν, ἀλλ’ ἁπλῶς ἦν ἀππιγορευμέ- 

νον αὐτῷ ἕνεκα τοῦ γήρατος ἵνα τεδῇ, μυστήρια, ὅπερ κυ- 

ρίως ἀπαιτεῖται διὰ τὰ ἀκμαίαν πᾶσαν τὴνν σωματικὴιν κα- 

τάστασιν ἀπαιιοῦντα ἱερὰ μυστήρια, οἷον θείαν Εύχαρι- 

στίαν καὶ Βάπτισμα, ὧν ἄλλως ἡ ἐκτέλεσίς ἐστι δυσχερὴς 

καὶ ἐπικίνδυνος, προσέτι δὲ ληφθέντος ὑπ᾽ ὄψει ὅτι τὰ πα- 

ρεμθαλλόμενα διὰ τὸν γάμον λόγῳ ἡλικίας κωλύματα ἧρ- 

θησαν, τῶν ἐνδιαφερομένων ἀναγνωρισάντων τὸ γεγονός, 

ἐνεκρίθη, ἵνα ὁ οὕτω τελεσθεὶς γάμος θεωρηθῇ, ἐκκλισια- 

στικῶς ἐγκύρως τελεσθεὶς καὶ δυνάμενος ἑπομένως ἵνα ἆ- 

ναγνωρισθῇ, ἄνευ ἑτέρας ἱερολογίας. 

Πρ. Ἱ.Σ. 10 Ἰουνίου 1885. 

Ὃ περὶ οὗ ὁ λόγος γάμος οὐδαμῶς λογίζεται ἔχων κῦ- 

ρος, ὡς τελεσθεὶς ὑπὸ σχισματικοῦ βουλγάρου ἱερέως, ἀλλὰ 

καὶ κῦρος ἂν εἶχε κωλύεται οὗτος ὑπὸ τοῦ νόµου ἕνεκα 

τς συγγενείας. Πρ. Ἱ. Σ. 13 Αὐγούστου 1885. 

Ἔγκυρος εἶναι ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις τοῦ Ἐκκλησια- 

στικοῦ Δικαστηρίου κπρύττοντος νόμιμον τὸν γάμον τῖις 

ἐφεσιθλήτου μετὰ τοῦ ἀποθιώσαντος συζύγου αὐτῖις καί- 

τοι τελεσθέντα ἄνευ τῖις ἐπὶ τούτῳ ἀπαιτουμένης ἐκκληι- 

σιαστικῖις ἀδείας, ἅτε ἀποδειχθέντος διὰ μαρτύρων ὅτι τὸ 

μυστήριον τοῦ γάμου τούτου ἐτελέσθη ἐπὶ παρουσίᾳ αὖ- 

τῶν κατὰ τὰς διατυπώσεις τῖις ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς Ἐκ- 

κλιισίας ὑπὸ ὀρθοδόξου ἱερέως. Ἱ. Σ. 48 (1880). 
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Σκέψεως γενομένης ἐνειρίθη, ἵνα κπρυχθῆ ἄκυρος ὁ ἐν 

λόγῳ γάμος ἅτε γενόμενος ἄνευ ἀδείας τῖις ἐκκδαισιαστι- 

κῖις ἀρχῆς καὶ πρὸ πάντων ὡς ὢν δ’ βαθμοῦ ἐξ ἀγχιστείας, 

Πρ. Ἱ. Σ. 9 Αὐγούστου 1888. 

Δὲν θεωρεῖται ἔγκυρος ὁ γάμος δύο προσώπων ἀνιικόν- 

των εἰς τὴν ὀρθόδοξον ἐκκλισίαν καὶ εὐλογπθεὶς ὑπὸ ἵε- 

ρέως σχισματικοῦ τῖις βουλγαρικῖις ἐξαρχίας. 

Πρ. Ἱ Σ. 91 ᾿Ὀκτωθρίου 1888. 

Παρὰ τῇ Μ. Ἐκκλησίᾳ καὶ ταῖς ὑπ’ αὐτὶν Μπτροπόλε- 

σι καὶ Ἐπισκοπαῖς ἀνέκαθεν ἐπικρατεῖ ἀδιάκοπος πρᾶξις, 

καθ” ἣν πρὸς περιφρούρησιν τῖις ἱερότητος τοῦ μυστηρίου 

τοῦ γάμου ἐν πάσῃ ὁμοίᾳ περιπτόσει, ἀναγνωρίζεται τὸ 

κΌρος τῶν ἱεροπραξιῶν καὶ μυστηρίων τῶν ἄνευ κανονικῖις 

ἀδείας ὑπὸ ἱερέων τελουμένων, ἐὰν ὅμως ἀποδειχθῇ ἀκριόῶς 

ὅτι αὗται ἐτελέσθησαν, ἐπιθάλλεται δὲ μόνον ἡ προσήκουσα 

ποινὶν τοῖς τελέσασιν αὐτοὺς ἱερεῦσι. Ἐπὶ δὲ τοῦ προκει- 

μένου, οὐ μόνον ἐκ τοῦ πιστοποιητικοῦ τοῦ τὸν γάμον τε- 

λέσαντος ἱερέως βεθαιοῦται ἡ πρᾶξις τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου 

τοῦ γάμου, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῦ ἁρμοδίου Μητροπολίτου ζη- 

τπθεῖσαι ἐδόθησαν πληροφορίαι ὅτι ὁ γάμος οὗτος ἐξετελέ- 

σθαι κρύφα καὶ ἄνευ ἀδείας τῖις Μητροπόλεως αὐτοῦ, οὗ 

ἕνεκα ὑπεθλήθη ὑπ’ αὐτοῦ πουνὶν τῷ τελέσαντι τὸν γάμον 

ἱερεῖ, ὥστε τούτου ἀποδειχθέντος ἕπεται ἀδιαφιλονεικήτως 

ὅτι ὁ γάμος ἐστὶν ἔγκυρος. Ἱ. Σ. 82 (1889), 

5 5 

α’) ἕνεκα κωλύματος ὀυγγενείας. 

᾿Αποφιαινόμεθα οὖν ἵνα οἱ ῥηθέντες δύο δευτεροεξάδελ- 

φοι, οἱ πρὸς ἀλλήλους ἔκθεσμον συνοικέσιον συγκροτήσαν- 

τες καὶ ἀνευλογήτως εὐδογπθέντες καὶ ἀστεφανώτως στεφα- 
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.. ας 

νωθέντες, ἂν μὴν ἅμα τῷ ἀκοῦσαι καὶ ἰδεῖν τὸ παρὸν ἐκκδιι- 

-σιαστικὸν ἡμῶν γράιµα ἁἀποστῶσι τῖις σατανικῖς συνᾶ- 

φείας αὐτῶν καὶ ἀσυγγνώστου αἱμομιξίας καὶ ἀπομακρυν- 

θέντες τέλεον, προσπεσόντες τῷ θείῳ ἐλέει δείξωσιν ἀνα- 

λόγους μετανοίας καρπούς, ἀλλὰ παρακούσωσιν ἀσυνειδή- 

τως, καὶ ἐμμείνωσιν τῇ, παρανομίᾳ αὐτῶν, αὐτοί τε ὡς κα- 

κόθουλοι καὶ τῶν θείων νόμων ὑπερόπται καὶ αἱμομίκται 

προφανεῖς, πρὸς δὲ καὶ ὅσοι τολμήσωσι καθ’ οἱονδήτινα 

τρόπον ὑπερασπισθῆναι τοὺς τοιούτους βδελυροὺς καὶ πα- 

ρανόμους ἴν βίᾳ χρήσασθαι ἐπὶ ἐκτελέσεως συνοινεσίου ζ’ 

ἐξ αἵματος βαθμοῦ ἀφωρισμένοι ὑπάρχωσιν ἀπὸ Θεοῦ" οἱ 

δ᾽ εἰρημένοι δύο δευτεροεξάδελφοι ἀμεταμέλητοι διαμεί- 

ναντες καὶ ἐπιμένοντες τῇ ἀθεμίτῳ συναφείᾳ καὶ αἱμομιξίᾳ 

ὑπάρχωσι καὶ ἔξω τῖις τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. 

Γρ. Π. Σ. τῷ Νεοκαισαρείας Φεύθρ. 18325. 

Σκέψεως γενομένης καὶ γνωσθέντος ὅτι τὸ περὶ οὗ ὁ λό- 

γος συνοικέσιον ὑπάρχει ε’ βαθμοῦ ἐξ ἀγχιστείας καὶ κατὰ 

συνέπειάν ἐστιν ἀνεπίδεκτον ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας 

καὶ συγκαταθέσεως, ἐνεκρίθη ἵνα γένιται ἀπάντησις τῷ 

αἰτοῦντι Μητροπολίτη γνωστοποιοῦσα τοῦτο καὶ ἐντελλο- 

μένη, ἵνα προσπαθήση ν᾽ ἀνακαδύνπ τὸν εὐλογήσαντα τὸ 

συνοικέσιον τοῦτο ἱερέα καὶ ἐπιθάλῃ αὐτῷ τὴν κανονικὴν 

ποινήν, προσπαθήση δὲ νὰ πείση καὶ τοὺς παρανόμως 

συνοικοῦντας ν᾽ ἀποχωρισθῶσιν ἀπ’ ἀλλήλων, ἄλλως δια- 

τπρήσι αὐτοὺς ὑπὸ τὸ βάρος τῆς ἐπιθληθείσης ἐκκλισια- 

στικῖις ποινῖις τοῦ ἐξωικλινισιασμοῦ. 

Ἱ. Σ. 9 Ἰουνίου 1877. 

Ἡ οἷν Μετριότης ἡμῶν μετὰ τῖς περὶ αὐτὴν ἁγίας καὶ 

ἱερᾶς Συνόδου. λαθοῦσα ὑπ᾽ ὄψει τὶν ὑπόθεσιν ταύτιιν καὶ 
ων . 

πρὸ παντὸς ἐξακριδώσασα κατὰ καθίκον τὸν συνδέοντα 
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τὰ εἰοπμένα πρόσωπα συγγενικὸν δεσμόν, ἀποδειχθέντα ο’ 

ἐξ αἵματος βαθμοῦ, ἀποφαίνεται ἀσχέτως πρὸς πάντα ἕτε- 

ρον λόγον, ὑφ᾽ ἑκατέρων τῶν μερῶν προθαλλόμενον, ὅτι ὁ 

μεταξὺ αὐτῶν ἀθέσμως καὶ ἀντικανονικῶς, διὰ τὴν ὑπάρ- 

χουσαν συγγένειαν, συναφθείς, ὡς εἴρηται τῷ 1803, γάμος 

ἐστὶν ὅλως ἄκυρος καὶ ὡς μήποτε ὑπάρξας, ἀμφότερα δὲ 

τὰ διαληφθέντα πρόσωπα ἐλεύθερα πρὸς ἄλληλα παντὸς 

γαμικοῦ δεσμοῦ καὶ δυνάμενα ἑπομένως ἑτέροις ἀπιδεῖν 

νομίμοις γάμοις. Γρ. Π. 31 Δόρίου 1881. 

Σκέψεως γενομένης ἐνεκρίθη ἵνα ἀκυρωθῇ ὁ προκείμενος 

γάμος, καίτοι τελεσθεὶς μεθ’ ὅλων τῶν ἀπαιτουμένων δια- 

τυπώσεων, λόγῳ κωλύματος διπλῆς συγγενείας, τῶν στε- 

φθέντων νέων ὄντων 6’ ἐξαδέλφων καὶ τοῦ νέου ἔχοντος 

πρότερον σύζυγον ἀποθιώσασαν τὴν 6’ ἐξαδέλφην τῆς νέας. 

Πρ. Ἱ. Σ. 90 Ἰουλίου 1889. 

᾽λκυρος εἶναι ὁ προκείµενος γάμος ἐνυπάρχοντος ἐν αὖ- 

τῷ κωλύματος δ’ βαθμοῦ ἐξ ἀγχιστείας, καθὸ τῆς γυναι- 

κὸς οὔσπις πρωτεξαδέλφηις τῖις ἀποθανούσης α’ συζύγου 

τοῦ ἀνδρός. Πρ. Ἱ. Σ. 30 Ἰανουαρίου 1880. 

Ἐνεκρίθη. ἵνα γραφῇ τῷ αἰτοῦντι Μητροπολίτη ὅτι δὲν 

εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναγνωρίση τὸ τοιοῦτον συνοικέσιον 6’ 

βαθμοῦ ἐξ ἀγχιστείας. 

| Πρ. Ἱ. Σ. Ἱ Μαΐου 1881. 
Σκέγεως γενομένης ἐνεκρίθη ἡ ἀκύρωσις τοῦ ἐν λόγῳ 

γάμου τῖις αἰτούσιτις μετὰ τοῦ συζύγου αὐτῖις, ὄντος ἀδεὰ-. 

φοῦ τοῦ μπτρυιοῦ αὐτῖις, τ.ἔ. γ’ βαθμοῦ ἐξ ἀγχιστείας. 

Πρ. Ἱ. Σ. 15 Σεπτεµόρίου 1888. 

Μετὰ τῖιν ἔκδοσιν ἐπιτιμίου κατὰ τῶν συζευχθέντων 

ἐν γάμῳ παρανόμῳ λόγῳ συγγενείας καὶ τὴν δημοσίᾳ 

ἀνάγνωσιν αὐτοῦ ἐπ᾿ Ἐκκλησίας. γάμος οὐχ ὑφίσταται 
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καὶ ἡ περὶ διαζεύξεως αἴτησις περιττὴν ὅλως καθίσταται. 

Γο. Π. 19 Ἰουλίου 1889. 

Αποδειχθέντος νομίμως ὅτι μεταξὺ τῶν ἀποθιωσάντων 

γονέων τῖις νῦν ἀναιοεσειούσιις ὑπΏρχε ἀνατρεπτικὸν κώ- 

λιμα γάμου ε’ βαθμοῦ ἐξ αἵματος, καθιστᾶ ἄκυρον καὶ 

παράνομον τὴν μεταξὺ τούτων συμθίωσιν, ἀκύρους δὲ καὶ 

μὶι νοιίμους καὶ πάσας τὰς ἐντεῦθεν προελθούσας συνε- 

πείας, ἄκυρός ἐστι καὶ παράνομος ὁ ἐν ἔτει 1860 γενόμεν μπρος ΣΡ μυ ος 
γάμος τῶν ἴδιπ ἀποθιωσάντων γονέων τῆς νῦν ἀναιρε- 

σειούσηις. Ἱ. Σ. 150 (1894). 

03 ἕνεκεν ἐλλείψεως ἐπιόνοπικῖς ἀδείας. 

Οὕτως οὖν ἀποδειχθείσης τῆς ἀλνθείας τῶν προθληµά- 

των τῖις γυναικὸς ἐγένετο συνοδικὶν συνδιάσκεψις καὶ κατὰ 

τοὺς ἱεροὺς νόμους τούς τε ἐκκδπισιαστικοὺς καὶ πολιτι- 

κούς, ἐνεκρίθπ. κοινῶς νομιμωτάτη καὶ ἀναγκαιοτάτι ἡ 

διάζευξις τῶν ῥηθέντων συζύγων, α’ διότι κρυφίως καὶ δί- 

χα τῖς νομίμου ἐκκλιισιαστικῖις ἀδείας συνετελέσθη τὸ 

συνοικέσιον τοῦτο καὶ ἐκ τούτου ἀπαράδεκτον τῇ Ἐκκλη- 
. ε Δ 

ίᾳ καὶ ὡς μὴ ὑπάρξαν λογίζεται, 6’ διότι ἡ μετὰ τῶν σου- Ο 

δίτων, οἷός ἐστιν ὁ σύζυγος, συνοίκησις τῶν ῥαγιαδικῶν 

ὑπάρχει βασιλικῶς κεκωλυμένηι, γ’ διότι ὁ ἀνὴρ ἐκαπηλεῖ- 

το περὶ τὰ νομίσματα τῖις κραταιᾶς βασιλείας καὶ τῷδε τῷ 
΄ ΄ φις ο Ἅ . ον . - ες ΝΡ τρόπῳ ἐπίθουλος αὐτῆ. ἐγίνετο, δ’ δὲ καὶ τελευταῖον διότι 

Ζ : . -- ; Ῥ ᾽ - . . » Ζ ᾽ ᾽ - ἐνεφόρει πληγὰς τῇ σι ζύγῳ αὐτοῦ καὶ ἠπείλει κατ’ αὐτῖις 

καὶ θάνατον. Γρ. Π. Σ. Ὀκτώθριος 1884. 

Καὶ δὴ γράφοντες ἀποφαινόμεθα ἐκκλπσιαστικῶς ἵνα οἱ 

ῥηθέντες, ὅ τε Φίλιππος καὶ ἡ Σμαράγδα, ὡς κρύφα καὶ 

δίχα τῖις νομίμου ἐκκλπσιαστικῖις ἀδείας συγκροτήσαντες 

πρὸς ἀλλήλους συνοικέσιον καὶ ἐκθέσμως ἐκ τούτου καὶ 
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παρανόμως ἔκτοτε ἄχρι τοῦ νῦν συνοικοῦντες ὑπάρχωσιν 

ἀπ᾽ ἀλλήλων κεχωρισμένοι καὶ μεμακρυσμένοι τοῦ λοιποῦ; 

ξένοι τε καὶ ἀπηλλοτριωμένοι καὶ μηδεμίαν ἔχοντες γαμι- 

ιν συνάφειαν καὶ συνδιαίτησιν ὅλως. 

Γο. Π. Ιανουάριος καὶ Μάρτιος 1841. 

Μὴ. γενομένου γνωστοῦ τοῦ τελέσαντος τὸν γάμον, οὗτι- 

νος τὸ κῦρος λόγῳ βίας προσθάλλεται, ἱερέως, τὸ πρωτό- 

δικον δικαστήριον ἐλλείψει ἀντιρρήσεων ἔδει ἵνα παραδεχθῇ 

τὸν ἰσχυρισμὸν τοῦ νῦν ἐφεσείοντος ὅτι δὲν ἔχει κῦρος ὁ 

ὑπὸ ἀγνώστου ἱερέως καὶ ἄνευ ἀδείας τῶν Πατριαρχείων 

γενόμενος καὶ νῦν προσθαλλόµενος γάμος. 

Ἱ. Σ. 81 (1888). 

Υ/) ἕνεκεν ἐλλείύεως ὀυναινέδεως καὶ βίας. 

Κατὰ τὸ 1812ον σωτήριον ἔτος τῇ π’ Μαρτίου ἐστάλη ἐπι- 

στολὴν συνοδικὶι πρὸς τὸν ἼΑνδρου δπλοποιοῦσα ὅτι ἔφθα- 

σεν εἰς τὰ ὦτα τῖις Ἐκικλπσίας τὸ συντελεοθὲν ἐκεῖ ἔκθε- 

σμον συνοικέσιον, δηὸ.. ὁ Οἰκονόμος Παπᾶ Δημήτριος ἐπι- 

ταχθεὶς παρὰ τῖις ἱερότητός του διὰ νὰ ἐξετάσῃ. πρότερον 

τὴν γνώμην τῖις Ὥρσας καὶ ἔπειτα νὰ στεφανώσῃ αὐτῖιν 

μετὰ τοῦ Πετράκη, αὐτὸς δωροδοκπθεὶς ἐστεφάνωσεν αὐτὴν 

ἄκουσαν καὶ τὰς χεῖρας ὀπιοθοδεδεμένην καὶ μήτε πρότερον 

μήτε ἤδη στέργουσαν τὴν μετ᾽ αὐτοῦ συνοίκησιν ἀλλὰ θά- 

νατον μᾶλλον προελομένην, ὅθεν ἐπιτάττεται ὁ ἅγιος ᾿Αν- 

ὅρου ἵνα μετὰ τὴν ἀκριθῖι ἐπεξεργασίαν, εἰ οὕτως ἔχουσι 

τὰ ἀνενεχθέντα, ἀπαλλάξῃ τὶν Ὥρσαν ὡς μὴν ἐρρωμένου 

τοῦ κατὰ βίαν συντελεσθέντος συνοικεσίου, ἐνεργήσῃ, δὲ 

καὶ τὶνν κατὰ τοῦ Οἰκονόμου ἐκείνου ἐκδοθεῖσαν ἐκικλπισια- 

στικὶιν ἄργηταν. Γρ. Π. Σ. Μάρτιος 1813. 

᾽Ανευ γοῦν συναινέσεως σύμφωνον καὶ πολλῷ μᾶλλον 
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γάμων σύστασις οὐ προθαίνει, σύμφωνον δὲ παρὰ τοῖς ἱε- 

ροῖς νόμοις ἐστί, δύω εἰς ταὐτὸν ἀρεστὸν συναίνεσις, ἀλλ.ὰ 

μὴν τοῦ ῥηθέντος Κωνσταντίνου ὑπὸ τῖις μέθης μὴ δυναμέ- 

νου συναινέσαι, μήτε ὅλως αἰσθανομένου, ἄρα ἡ στέψις 

αὐτοῦ μετὰ τῖις ῥηθείσης μὴ καλῶς τελεσθεῖσα, ὡς ἀμοι» 

εοὔσα τῶν νομίμων συστατικῶν δείκνυται οὐ μόνον παρά- 

νομος καὶ ἄκυρος ἀλλὰ καὶ ὡς μηδόλως γεγενημένη, μηδὲ 
ε ή ὑπάοξασα τὴν ἀρχήν, βάσιν δὲ τοῦ νομίμου τούτου ἐπιχει- 

ρήματος ἐποιησάμεθα τὸ ὑπόμνημα ᾿Αλεξίου Πατριάρχου 

Κων)πόλεως, παρομοίαν νομικὴνν ὑπόθεσιν καὶ ἀπορίαν δια- 

λύον καὶ καθοριζόμενον ἐπὶ λέξει οὕτως : «ὃ γὰρ οὐκ Ίιρ- 

κται καλῶς, οὐδὲ λελύσθαι λέγεται, ἀλλ᾽’ ἀρχῖις θέσιν μὴ 

ἐσχηκέναι», ᾧ ὑπομνήματι πατριαρχικῷ παρακολουθοῦντες 

καὶ ἡμεῖς, (κατὰ τοῦτο μόνον διαφέροντες, ὅτι ἐν ἐκείνῳ ὁ 

λόγος περὶ ἀτελείας ἡλικίας, ἐνταῦθα δὲ περὶ ἀναισθησίας 

ἐκ μέθης, καταστάσεως χείρονος μάλιστα τοῦ ἀτελῖι μὲν 

φέροντος τὴν ἡλικίαν σωφρονοῦντος δὲ καὶ εὐφυῶς ἔχον- 

τος) καὶ ταῖς νομίμοις ἐκείνου ἐννοίας καὶ περιλήψεσι θαί- 

νοντες, οὐδαμῶς δυνάμεθα γνώριμον καὶ ἀποδεκτὸν τοῖς 

ἱεροῖς νόμοις τὸ στεφάνωμα τοῦτο ἀποφῖιναι, ἀλλ᾽ ὡς ἀνύ- 

παρκτον ὅλως λογιζόμεθα. Γρ. Π. 4 Ἰουλίου 18460. 

Τὸν πεοκείµενον γάμον τελεσθέντα διὰ τῖις βίας τὸ Πα- 

τριαρχεῖον θεωρεῖ ὅλως ἄκυρον καὶ ἀνύπαρκτον, ἀνατίθη- 

σι δὲ τῖιν τοῦ ἐγκλήματος τοῦ βιασμοῦ κρίσιν καὶ ἀπόφα- 

σιν εἰς τὴν εὐθυδιικίαν τῖις πολιτικῖις ἐξουσίας. 

Ἱ. Σ. 106. (1800). 
Ὑπαρξάσης ἐνόπλου ἀπαγωγῖις καὶ διακορήσεως πρὸ 

τῖις τελέσεως τοῦ α’ γάμου, καὶ ἑπομένως τελεσθέντος αὖὐ- 

τοῦ θίᾳ καὶ δυναστεία, θεωρεῖται οὗτος ἄκυρος, καθόσον 
, . ’ . ΄ μερος - ᾽ » 4 “Ακ κ.) 
γατὰ τὸν γοµμον το βίᾳ γεν ομἕνον ουκ ερρωτα1, εγκιρος ο 



196 Γάμος 8 5. 

ἐστὶν ὁ β’ γάμος ὁ γενόμενος ἑκούσης τῖις νέας, οὐδὲν δι» 

καίωµα ἀποζπμιώσεως ἔχοντος τοῦ ἀπαγωγέως α’ συζύγου 

αὐτῖις. Πρ. Ἱ. Σ. 11 Αὐγούστου 1885. 

Ἡ βία καθίστησιν ἄκνρον τὸν γάμον οὐ μόνον διότι ἑλ.- 
” εν εἴπει ἡ ἐλευθέρα συναίνεσις τῶν συναπτομένων ἀλλὰ καὶ 

ο. 4 

διότι τὸ βίᾳ καὶ φόόῳ γενόμενον οὖκ ἔρρωται. (Αρμ. ΔΑ, 

ια΄. 5ο). Πρ.Ἱ. Σ. 80 Ἰουλίου 1819 καὶ Ἱ, Σ. 81 (1889). 

δ΄) ἕνεκεν ποοϊπάοχοντος ἑτέρου γάμου. 

Ἐπειδὴν ὁ περὶ οὗ λόγος ἐξ ᾿Αδριανουπόλεως, ἐγκατα- 

λιπὼν τὴν νόμιμον αὐτοῦ σύζυγον ἐστεφανώθη κρυφίως 

καὶ παρανόμως μεθ’ ἑτέρας γυναικός, διὰ ταῦτα ἡ ἁγία τοῦ 

Χοιστοῦ Εκκλησία προνοουμέννι ὑπὲρ τῖς ἀκεραιότητος 

τῶν θείων κανόνων καὶ τῆς εὐκοσμίας τοῦ χριστιανικοῦ 

πολιτεύματος, οὐ μόνον ὡς ἔκθεσμον καὶ παράνομον τὸ 

τοιοῦτο συνοικέσιον ἀπεκήρυξεν, ἀλλὰ καὶ ἐπαξίως τιμω- 

ρἴισαι ἐθουλήθη τὸν τολμητίαν τοῦτον καὶ παραθάτην τῶν 

ἱερῶν κανόνων καὶ νόμων. Δυνάμει τοίνυν ὑψηλοῦ ὁρι- 

σμοῦ ἀποστέλλεται εἰς ᾿Αδριανούπολιν ὁ πατριαρχικὸς 

τζαούσης Δπμήτριος ὅπως παραλαθὼν αὐτὸν ἀπαγάγῃ 

ὑπερόρ]ον εἰς Ἅγιον Ὄρος. Πρ. Ἱ. ἃ. 23 Σ)θρίου 1859. 

Ὁ γάμος τοῦ Α μετὰ τῖις Γ, ὡς γενόμενος ἄνευ προη- 

γουμένιις διαζεύξεως ἀπὸ τοῦ νομίμου συζύγου αὐτῆς, 

ὑπάρχει ἄκυρος καὶ δέον ἡ γυνὴν ἵνα ὑποχοεωθῇ, ὅπως ἆᾱ- 

κολουθήση, τῷ νομίμῳ αὐτῆς συζύγῳ, ἐν ἐναντία δὲ περι- 

πτώσει ὑποθάλῃ τὴν αἰτίαν τῖις ἀποποιήσεως αὐτῆς διὰ τὰ 

περαιτέρω. Πρ. 1, Σ. 19 Αὐγούθτο θα, 

᾿Ενεκρίθη ἵνα γένηται ἀπάνττισις τῷ Μπτροπολίτη Θεσ- 

σαλονίκης, (ἀνενεγκόντι τῇ, Ἐκκλησίᾳ ὅτι ἐπαρχιώτης του 

τις ἀπολέσας τῖιν σύζυγον αὐτοῦ μετέθη εἰς ᾿Αθήνας, ὅπου 
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τῇ ἀδείᾳ τοῦ Μητροπολίτου ᾿Αθηνῶν συνεζεύχθνι τὴν α’ 

ἐξαδέλφην αὐτῖις καὶ αἰτοῦντι ὁδηγίας) λέγουσα ὅτι ἡ Πα- 

νιερότης του πρὸς μὲν τὸν Μητροπολίτηιν ᾿Αθηνῶν, ὡς 

πλπιροφοριιθεῖσα ὅτι τῇ ἀδείᾳ αὐτοῦ ἐξετελέοθτι τὸ περὶ οὗ 

ὁ λόγος παράνομον συνοικέσιον, δύναται νὰ ποιήσῃ τὰς 

δεούσας παρατηρήσεις, ἔχουσα ὑπ᾽ ὄψιν τὶνν συνεπείᾳ τοῦ 

Ὑράμματες αὐτοῦ ἐκδοθεῖσαν ἐκκλησιαστικὴν ἐγκύκλιον 

περὶ τοῦ εἶναι προσεκτικοὺς τοὺς ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενι- 

κοῦ Θρόνου εἰς τὰ ἐξ Ἑλλάδος συνοικέσια, τοὺς δὲ παρα- 

νομήσαντας δέον νὰ ὑποθάλῃ εἰς τὰς δεούσας ἐκκδαισια- 

στικὰς ποινάς. Πρ. Ἱ. Σ. ὃ Μαίου 1876. 

Ἐνεκρίθπ ἵνα ὁ μετὰ τῖις ᾿Αρίστης γάμος τοῦ ἐκ διαδο- 

χῖις τριτογαμήσαντος εἰρημένου συζύγου κπρυχθῇ, ἄκυρος, 

ὡς συναφθεὶς συνεστῶτος τοῦ 6’. γάμου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 15 ϑόρίου. 1888. 

Οἱ παρανόμως τελεσθέντες β᾽. γάμοι, συνεστώτων τῶν 

πρώτων, ἄκυροί εἰσι καὶ ἀσύστατοι καθ’ ἑαυτοὺς ὡς τελε- 

σθέντες συνεστώτων τῶν πρώτων: οἱ οὑτωσὶ δὲ παρανόμως 

ἐλθόντες εἰς γάμου κοινωνίαν ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἰσὶ ξένοι πρὸς 

ἀλλήλους διὰ τὸ ἀσύστατον καὶ ἄκυρον τοῦ γάμου αὐτῶν, 

ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν γενομένην διάλυσιν τῶν πρώτων γάμων 

αὐτῶν δὲν δύνανται νὰ νομιμοποιήσωσι τοὺς δευτέρους 

τούτους, καθόσον κατὰ τὰς διαγορεύσεις τῶν ἱερῶν κανόνων 

καὶ λοιπὰς ἐκκλπσιαστικὰς διατάξεις, ὁ ἐπὶ μοιχεία γυναι- 

κὸς κατιγορπθεὶς οὐ δύναται ταύτην γαμετὴν ἀγαγέσθαι, 

(Κανὸν ΛΘ’ Μ. Βασιλείου, ΄Άρμενοπ. Δ. ζ’, 29 καὶ 80, 

Νεαρὰ 194,19). Πρ. Ἱ. Σ. 35 Ἰουλίου 1889. 

᾽Ακυρός ἐστιν ὁ γάμος τοῦ ἐφεσείοντος μετὰ τῖις ἐφεσι- 

θλήτου, ὡς γενόμενος συνεστῶτος πρώτου γάμου ἐγκύρου, 
δ ΑΣΕ} (ν 2 / ον) »{ ε Ν 99 ᾽ {199 εἰ καὶ βραδύτερον λυθέντος διαζυγίῳ. Πο. Ἱ.Σ. 99 Λύγ. 1899. 
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᾽Άκυρος καὶ μὶν ὑπάρχων ἐστὶν ὁ προκείµενος γάμος οὐ 

μόνον διότι ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ ἐφεσιθλίντου ὑφεστῶτος ἐγκύ' 

ρου καὶ νομίμου γάμου αὐτοῦ μετὰ τῖις ἐφεσειούσης, ἀλλὰ 

καὶ διότι ὑπάρχει κώλυμα ἀνατρεπτικόν, οὔσης τῖις β΄’ συ- 

ζύγου αὐτοῦ συγγενοῦς αὐτοῦ ε’ ἐξ ἀγχιστείας βαθμοῦ. 

Ἱ. Σ. 199 (1899). 

ε΄) νομιζόμενος γάμος. 

Κατὰ τὸ Ῥωμαϊκὸν καὶ Βυζαντινὸν δίκαιον καὶ κατὰ τὸ 

ἡμέτερον Κανονικὸν ὁ ἀθέμιτος γάμος ἐστὶν ἄκυρος, μπδε- 

μίαν ἔχων συνέπειαν νόμιμον διὰ τοὺς συνάψαντας αὐτόν, 

κἂν ἔτι συνήφθη καλῇ τῇ πίστει παρ᾽ ἀμφοτέρων ἴι παρὰ 

τοῦ ἑνὸς τῶν συνομολογησάντων αὐτὸν καὶ οὐδόλως παρά- 

γει δικαίωμα εἰς ἀποζημιώσεις, ὡς διατείνεται ἡ, ἀνακό- 

πτουσα. Ἱ. Σ. 49 (1886). 

Τὰ προσαχθέντα χωρία τῶν Πανδεκτῶν, τοῦ Κώδικος 

καὶ τῶν Βασιδικῶν οὐδόλως περιέχουσι τὴν θεωρίαν τοῦ 

νομιζομένου γάμου μετὰ τῶν σηιειουµένων συνεπειῶν τῖιν 

ὑποστπριχθεῖσαν ὑπὸ τῖις ἀνακοπτούσης, διατεινομένης 

ὅτι ἀκυρωθέντος τοῦ μετὰ τοῦ ἀνακοπτομένου γάμου αὖ- 

τῖις ὡς παρανόμου, ἅτε λαθόντος χώραν μεταξὺ συγγενῶν 

Ι. Ὁ νομιζόμενος, γάμος, τοὐτέότιν ὁ ἄκυρος μέν, ἀλλὰ καλῇ, 

τῇ πίστει γενόμενος, ἐν ἀγνοίᾳ τῆς ἐνυπαρχούδης ἀκυρότττος, 

διασπᾶται ἐπίόδτις ὡς πᾶς ἄκυρος γάμος μῖι συνεπαγόμενος ὁπιζή- 

µια ἀποτελέσματα ὅσον ἀφορᾷ τοὺς ὀυνάψαντας, ἐὰν ἀποστῶσι τῆς 

συναφείας ἅμα τῇ γνώσει τοῦ ἀκυρωτικοῦ κωλύματος, καὶ ὅδον 

ἀφορᾷ τὰ ὃκ τοῦ γάμου τούτου τέκνα, ἅτινα Οθεωοοῦνται γνήσια 

καὶ κλποονομοῦόδι τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἀνιόντας αὐτῶν ὡς ΥγνΊθιοι 

κληρονόμοι καὶ κδπρονομοῦνται παρ” αὐτῶν, 



Γάμος 8 5. 1899 

. 

δ’ βαθμοῦ ἐξ ἀγχιστείας διαρκέσαντος δὲ ἐπὶ 91 ἔτη, αὕτη 

δικαιοῦται διατηρεῖν τὴν κοινωνικὴν τοῦ πρώην συζύγου 

αὐτῖις θέσιν, Φφέρευν τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐξαιτουμένης 

ἵνα ἐπιδικασθῇ. αὐτῇ κατὰ τὸν νόμον καὶ τὸ δίκαιον ἀνάλο- 

γον χρηματικὸν ποσὸν ἐκ τῶν εἰσοδημάτων τοῦ ὁποίου νὰ 

δύναται νὰ συντηρῖιται ἐν ὅσῳ ζῇ, καὶ τοῦτο διότι τὸ μὲν 

πρῶτον χωρίον 1.. 8 (. 57 5 1 ἀποθλέπει τὰ ἐξ ἑνὸς τοιού- 

του ἀθεμίτου γάμου γεννηθέντα τέκνα, κυροῦν ἐξ ἐπιει- 

κείας καὶ ἕνεκα τῖις συνδρομῆς πολλῶν σπουδαίων λόγων 

τὴν προσωπικὶιν κατάστασιν τούτων, τὸ δὲ δεύτερον Κωδ. 

5) 9 6 4 ὁρίζει ὅτι ἐν περιπτώσει συνάψεως ἀθεμίτου γάμου 

καλῇ, τῇ πίστει αἱ παρὰ τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἕτερον γενόμεναι 

δωρεαὶ δὲν διεκδικοῦνται παρὰ τοῦ δημοσίου θησαυροῦ, 

τοῦθ’ ὅπεο οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἵν ἀπαλλαγῖι ἀπὸ ποινῖις, τὸ 

δὲ τρίτον καὶ τέταρτον Πανδεκτ. 48, 5, 99 5 Ἱ, Βασιλ.. 60, 

91, 99 ἁπλῶς καὶ μόνον ὁρίζουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦ ἐν ἀγνοίᾳ 

γενομένου ἀθεμίτου γάμου δίδωσι συγγνώμην φύσις καὶ 

ἡλικία καὶ ἡ ἐπανόρθωσις τοῦ ἁμαρτπθέντος καὶ μάλιστα 

εἰ μήπω τις αὐτῶν κατηγόρησε, τοῦτο δὲ δηλοῖ μόνον ὅτι 

συγχωροῦνται ἁπλῶς αἱ ποιναὶ αἱ κατὰ τῶν ἀθεμίτων µέ- 

σων τεθεσπισµέναι, ὡς φαίνεται καὶ ἐκ τῆς ἐπιγραφῖις τοῦ 

τίτλου τῶν Βασιδικῶν καὶ Πανδεκτῶν ἐν οἷς τὰ χωρία ταῦ- 

τα εὑρίσκονται (Νόμος Ἰουλίου περὶ τῶν ἐν μοιχείᾳ ἐνεχο- 

μένων αἰ] |6σοτη ]α]|1411 16 απ|16γ115 ο06γΟ6π415). Ἱ.Σ.49 (1886). 

ὁτ') τετροαγαμία. 

ἘἨπειδί ἵ ᾿Λγγελίνα Δπμπτρίου κατὰ τὴν ἐνορίαν τοῦ ἁγίου 

Νικολάου τῆς Αγίας στᾶσα ἐνώπιον ἡμῶν ἐπὶ συνόδου, ἀνέφερε 

|. Ἡ Ἐκκλπισία ἀείποτε ἐμίόπόε τὶν πολιυγαμίαν κατὰ δὲ τὸν 

ἐν ἔτει 921 γενόμενον τόμον τῆς ἑνώσεως ἐπὶ τῶν ἀὐτοκρατόρων 
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μετὰ δακρύων ὅτι, εἰκοδτὸν δεύτερον ἔτος τῆς ἠιλιιείας αὐτῆς τρέ- 

χουσα, τριῶν ἀνδρῶν συζυγίας ἐχήοευσε, καὶ ἔμεινεν ἄπορος πάν- 

των τῶν ἀναγκαίων ἀνθρώποις μετὰ ὀρφανῶν παίδων δύο τοῦ ὑστέ- 

ρου αὐτῆς ἀνδρός, οὔτε οἰκίαν ἔχουσα, οὔτε ἄλλιινν τινὰ παραµυ- 

θίαν, καὶ ἐζήτει συζυγῆναι ἀνδρὶ νομίμῳ λέγουσα ὡς ὁ πρῶτος λο- 

γιόθεὶς αὐτῆς ἀνὴρ Ἰωάννις Ντάλος μυλοχαράκτης, λαθὼν αὐτήν, 

ἀρξαμένην εὐθὺς τὸ ἑνδέκατον ἔτος τῆς Πδικίας, καὶ συνοικίσας 

μετ᾽ αὐτῆς ἀνήθου οὔσης μῆνας ἕξ, εἶτα κλινήρης γεγονὼς 1ιετ᾽ 

ὀλίγον ἐτελεύττισε, καταλιπὼν αὐτὴν οὕπω φθάσασαν τὸν τῆς ἵιθης 

χρόνον ἴιτοι τὸν ἀπαρτισμὸν τῆς δωδεκαετίας καὶ ἄρξασθαι τοῦ δε- 

κάτου τρίτου, καθ᾽ ὃν Π ἵϊθγ λογίζεται, μεθ᾽ ὃν φθάσασα εἰς ἡλι- 

κίαν ἔλαθε Παναγιώτιν ναύτπν, κἀκείνου τελευτήσαντος, ἔλαθε 

Γεώργιον χαλκέα, καὶ τούτου τελευτήσαντος, ἐζήτει ουνοικῆδανι 

τρίτῳ ἀνδρὶ ὡς τοῦ πρώτου μὴ λογιζομένου γάμου νομίμου διὰ τὸ 

ἄνπθον: ὅθεν τῆς ἡμῶν µετριότπτος μάρτυρας ζπτιθάδπς τὸ περὶ 

τούτου γινώσκοντας, παρέότηόαν ᾿Αθανάσης ᾿Αδριανοῦ κάπιιλος, 

Δημήτριος Ἰωάννου ῥάπτις, Μανώλης Γεωργίου λεπτουργός, καὶ 

ἐμαρτύρησαν ὁρικτοῦ καὶ ἀλύτου ἀφοοιδμοῦ ἐκφωννιθέντος δι᾽ ὦμο- 

ῥορίου καὶ ἐπιτράχπδίου, οὕτω γυνώθικειν, καὶ οὕτως ἔχειν τὶν ἀλήι- 

θειαν, μπω Φθασάσης τὸν τῆς ἵνθης χρόνον τελευτῆδαι τὸν Ἰωάν- 

νπιν Ντάλον, δοθείδις αὐτῷ, διὰ τὸ ὀρφανὴν εἶναι καὶ μῖι ἔχουσαν 

ποῦ τῖιν κεφαλῖιν κλῖναι τούτου χάριν Ἱ μετριόττις ἡιμῶν κατὰ τοὺς 

θείους καὶ ἱεροὺς νόμους, ἀκυροῦντας τὶν πρὸ τῆς ἥθης συνοίκη.- 

σιν καὶ κατὰ τὴν αὐτῶν μαρτυρίαν, δέδωκεν αὐτῇ ἄδειαν συζυγῆι- 

ναι τρίτῳ ἀνδοὶ νομίμῳ, ᾧτινι ἂν βούλοιτο, ὡς οὐδαμῶς λογιζομέ- 

νου γάμου τοῦ κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀνπθότητος: καὶ εἰς ἔνδειξιν 

ἐγράφπι τὸ παρὸν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκληιδίας 

κώδηικι, Ἐν ἔτει αχξγ᾽. ᾿Ιανουαρίῳ. 
(Γεδεὼν ἵαν, Διατάξεις 1. σ. 55). 

Ἔπειδὶ ὁ δῆμος τοῦ Κατζικά, ἀπὸ Νεοχωρίου τοῦ καλουμένου 

Γκούτριάδα, τῆς ἐπισκοπῆς Λιτζᾶς καὶ ᾿Λγράφων, παραστὰς ἐπὶ 

Συνόδου ἀν΄ύγγειλεν ἡμῖν ὡς ἔλαθε πρώτην γυναῖκα Κοντῖξδον ὀνό- 

Κωνόταντίνου Ζ΄’ καὶ Ῥωμανοῦ Β΄’, κυρωθέντα καὶ ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τοῦ 

πατριάρχου Σισινίου (991) γενομένου τόμου (Συντ. Ε. ο. 4-19), ὁ 

μὲν τέταρτος γάμος πάντως κωλύεται ὁ δὲ τρίτος ἐπιτρέπεται εἰς 

τὸν ἄτεκνον καὶ τὸ τεσδαρακοστὸν ἔτος ὑπερθάντα. 
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ματι τῆς ᾿Αρχόντως ἄνπόθον οὗδαν, καὶ τὸν ἔννατον χρόνον τῆς 

ἡλικίας ἄγουόαν, καὶ τούτου ἀποδιμοῦντος, πρὸ τοῦ φθᾶδαι εἰς 

τὸν ἑνδέκατον χρόνον ἐτελεύτιιδε, μιιδεμίαν ὀυνάφειαν γαμικῖιν 

γνοῦδα μετ᾽ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀννιθότητα, καὶ τὸ ἀνεπίδεκτον τῆς ἀν- 

δρικΏς ὁμιλίας: μεθ᾽ ἣν ἔλαθε δευτέραν γυναῖκα, τὴν Στάμων τοῦ 

Παναγιώτη ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ χωρίου, κἀκείνιις τὸ ζῆν μετ᾽ ὀλίγον 

ἀποθαλούσης, ἔλαθε καὶ ἑτέραν τρίτην λογιζομένηιν, τῖν Μάρων 

τοῦ Κατζάµπου Ρίζου, ἀπὸ ἁγίας Τριάδος: ἀπέθανεν μὲν οὖν καὶ 

αὕτη ἰι τελευταία γυνή, καὶ ἐζήτησεν εἰ δυνατὸν ἐστὶ λαθεῖν ἑτέ- 

ραν γυναῖκα διὰ τὸ ἄκυρον τοῦ ἀνήθου τοῦ πρώτου συνοικεσίου: 

ἧς ὑποθέσεως ὀυνοδικῆς θεωρπθείόπς ἐν ἀκριθείᾳ καὶ πολλαχῶς 

ἐξεταδθείόπς, ἔγνωσται, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν νέον ἔτι, ἐὰν μαρτιιρη- 

θῇ ᾗ ἀνηθότης, ἀκυρωθῆναι μὲν τὸ ἄνπόον ἐκεῖνο, δοθῆναι δὲ ἄ- 

δειαν αὐτῷ λαθεῖν ἑτέραν γυναῖκα: διὸ ἀπαιτπθεὶς παρέστησε μάρ- 

τυρας τὸν Γεώργιον τοῦ Ἰωάννου καὶ Δῆγον τοῦ Στάθη, νεωχωρί- 

τας καὶ τοὺς δύο, οἵτινες ἐμαρτύρησαν οὕτως ἔχειν τῖιν ἀληιθειαν, 

ὡς ἄνπόον ἐσδτεφανώθη τὴν Κοντῆλον καὶ ἀπέθανεν ἐκείνηι 

πρὸ τῆς συμπλποώσεως τοῦ ἑνδεκάτου χρόνου τῆς ἡλικίας, μεθ᾽ 

Ιιν μαρτυρίαν ὃν ὑμετέρας πατριαρχυκῖς ἀδείας καὶ προτροπῆς, 

ἐπέμϑθη ὁ ἱερώτατος μπτροπολίτιις Μαρωνείας κὺρ ᾿Ανανίας ἔνδον 

τοῦ πατριαοχικοῦ ναοῦ, καὶ δι᾽ ὠμοφορίου καὶ ἐπιτραχηλίου ἐκφω- 

νήόας φρικτὸν ἄλυτον ἀφοριδμὸν κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ Δήμου καὶ τῶν 

εἰρπμένων μαρτύρων, ὅπως ψευδῶς μὴ πλάττωσι τὴν ὑπόθεσιν, καὶ 

μῖι ἀντ᾽ ἄλλων ἄλλα μαρτυρῶσιν οἱ μάρτυρες, καταλεπτῶς διεξῆλ.- 

θε τὰς περιότάσεις, καὶ ἐλύθη πᾶσα ἀμφιθολία καὶ ὑποψία παρόν- 

των πολλῶν, τῶν τε πατριαοχικῶν ἐγημθρίων, τοῦ ἀρχιμανδρίτου 

Γαθριῖιλ δηλαδή, καὶ ἄλλου ἱερομονάχου Γαθριῖδ καὶ παπᾶ 

Νικολάου καὶ ἀπὸ τῶν λαϊκῶν, Δημητρίου τοῦ ᾿Αθανασίου, Δήμου 

τοῦ Ῥούσου, Κότζι τοῦ Πρόΐκου, Φραγγούδπ τοῦ Ρίζου, Γεωργίου 

τοῦ Ἰωάννου, καὶ Δήμου τοῦ Εὐσταθίου' τούτου χάριν ὡς ἀνυπό- 

ὁότατον λογιόθέν, κατὰ νόμους, τὸ πρῶτον ἐκεῖνο Ουνοικέδιον, διὰ 

τὴν ἀννιθότητα, γράφομεν ἵνα ὑπάρχῃ ἄκυρον καὶ ὡς μιδὲ γεγονὸς 

λογιζόμενον: ὁ δὲ Δῆμος αὐτὸς ἔχῃ ἄδειαν λαθεῖν ἑτέραν γυναῖκα, 

καὶ στεφανωθῆναι ὀκείνπν εἰς τρίτον στέφανον, ἀναντιρρήτως καὶ 

ἀνεμποδίότως. “Οῦεν εἰς ἔνδειξιν ἐγένετο καὶ τὸ παρὸν ἀδείας 

γράμμα, καὶ κατεδτρώθη ἐν τῷ τῆς Μ ᾿ἠκκλιδίας κώδηκι αχπγ΄. 

(Γεδεὼν ἵανι Διατάξεις 1, 6.59)ι 
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Πρό τινος καιροῦ γράψαντες τῇ ἱερότητί σου περὶ τοῦ ἐν 

ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ της συντελεσθέντος τετραγάμου ἀνδρογύνου 

ἐδηλοποιήσαμεν αὐτῇ τοὺς λόγους, δι᾽ οὓς ἐνεκρίναμεν 

προσήκουσαν τὴν ἔνδειξιν τῖις ἐκικληισιαστικῖις φιλανθρω- 

πίας καὶ συγκαταθάσεως ἐπ᾽ αὐτοῖς, μὴν δυναμένοις διὰ τὴν 

τῖις συζεύξεως πολυχρονιότητα, τὴν τεκνοποίησιν καὶ ἄλλα 

οὐ μικρὰ αἴτια διαζευχθῆναι ἀπ᾿ ἀλλήλων, καὶ ἀγκαλὰ ὑπο- 

χωρήσαντες προετρέψαμεν τηνικαῦτα καὶ τῖιν σὶιν ἱερότητα 

εἰς τὶιν ἀνάλογον συγκατάθασιν, ἀλλ᾽ ἐπειδὶν καὶ οἱ διαλγι- 

φθέντες προσπεσόντες καὶ αὖθις πρὸ μικροῦ τῷ ἐλέει τῖις 

Ἐκκλιισίας καὶ τὴν ἀθωότητα αὐτῶν ἐκτραγωδοῦντες ἐν 

ταπεινώσει καὶ συντριθῆ. καρδίας ἀφθονωτέραν τὴν συγκα- 

τάθασιν ἀπὸ τῖις ἀκενώτου πηγῖις τῖις ἐκκλιισιαστικῖις Φι- 

λανθρωπίας, ἐν δεινῷ ποιούμενοι ὅτι μέχρι τοῦδε τὰ ἐκκλι- 

σιαστικὰ ἔθιμα γίνονται πρὸς αὐτοὺς λίαν ἐνδεῶς μετὰ καὶ 

τοσαύτην πνευματικὶνν παιδείαν, ἣν ὑπέστπισαν ἐν ὑπομονῇ, 

ἐπὶ τοσούτους χρόνους: τούτου χάριν οἴκτῳ καμφθέντες 

καὶ συμπαθείᾳ ἐκκδπισιαστικῇ ἔγνωμεν τελείας ἀφέσεως καὶ 

συγχωρήσεως ἀξιῶσαι τοὺς διαλειφθέντας, ἐφ᾽ ᾧ καὶ γρά- 

φοντες διὰ τῖις παρούσης πατριαρχικῖις ἐπιστολῖις ἡμῶν, 

παρεχόμεθα αὐτῇ, τὴν ἐκκδσιαστικὴν ἡμῶν ἄδειαν καὶ 

προτρεπόμεθα ὅπως, συγκαταριθµήσασα τοῖς λοιποῖς αὐτῖις 

χριστιανοῖς καὶ τοὺς εἰργιμένους, ἀξιοῖ αὐτοὺς παρρησια- 

στικώτερον ὅλων τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων καὶ ἁγια- 

σμῶν, ἐκκληιισιάζουσα αὐτοὺς ἀκατατάκτως, θυμιάζουσα, 

ἁγιάζουσα καὶ τῶν ἱερῶν μυστηρίων μετόχους ποιοῦσα, 

ὥσπερ καὶ τοὺς λοιποὺς αὐτῖις χριστιανούς, μὴν διαλείπου- 

σα ὅμως ἀπὸ τοῦ νὰ ὑπαλείφπι διὰ παντὸς ταῖς ἀρχιερατι- 

καῖς αὐτῖις νουθεσίαις, καὶ ὑπαγορεύουσα αὐτοῖς τῶν προση- 

κουσῶν ἱκανοποιήσεων τὰς ἐνδείξεις πρὸς τὶν θείαν δι- 
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καιοσύνηιν κατὰ τὸ ἀρχιερατικὸν αὐτῖι χρέος τὸ ἀπαραί- 

τητον. Γρ. Π. τῷ Φιλιππουπόλεως 30 Ἰουνίου 1839. 

Συνοδικῇ διαγνώσει ἐνεκρίθῃ καὶ ἐξεδόθη τὸ ὑπὸ τοῦ 

Μητροπολίτου Νύσσης αἰτπθὲν ἐπιτίμιον, καθυποθάλλον 

τὸν εἰρημένον (τρισὶ γυναιξὶ συζευχθέντα καὶ ἤδη, μετὰ τε- 

τάρτης συζῶντα καὶ αἰτοῦντα ὅπως μετ᾽ αὐτῆς συνάψῃ γά- 

μον) ὑπὸ τὰς ἐκκλισιαστικὰς ἀράς, εἰ μὴν εἰς ἑαυτὸν ἐλθὼν 

καὶ συναισθανθεὶς τὴν παρανομίαν ἀπομακούντι τὶνν μεθ᾽ 

ἧς συζῇ παναθέσµως γυναῖκα. Πρ. Ἱ. Σ. 497 (1861). 

6 6, 

Περὶ γάμου ἰδίᾳ πραγματεύονται αἱ ἀκόλουθοι πατριαρ- 

χικαὶ καὶ συνοδικαὶ πράξεις κατακεχωρπμέναι ἐν τοῖς πα- 

τριαρχικοῖς κώδιξι. 

Δ΄’. Πρὸς τοὺς τῶν ἐπαρχιῶν καὶ παροικιῶν τῆς "Αόπρης θα- 

λάσόης Ἱερωτάτους Μπτροποδίτας ὀυμθουλευτικῖι περὶ γάμων. 

Τούτου χάριν γράφοντες ἀποφαινόμεθα. συνοδικῶς ἑντελλόμεθά τε καὶ ἐπι- 

τάττομεν ὑμῖν ὅπως προσέχοντες ἀκριθῶς διατηρῆτε πάντας τοὺς θείους νόμους 

καὶ τοὺς ἱεροὺς ἀποστολικοὺς κανόνας καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς θεσμοὺς τῶν 

ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων καὶ διαφυλάττητε τοὺς ὑπ αὐτῶν θεοπνεύστως 

ἐκτεθέντας καὶ καθορισθέντας βαθμοὺς τοῦ τιμίου γάμου μηδόλως ἀμελοῦντες 

ἢ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως παραχωροῦντες καὶ συγκατατιθέµενοι ἐπὶ τῷ γίνεσθαι 

συνοικέσια καὶ γάμους κεκωλυμένους καὶ ἐμποδισμένους παρὰ τῶν ἱερῶν νό- 

μων καὶ συνοδικῶν θεσπισμάτων, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς πᾶσι διατηρῆτε τὴν νομι- 

κὴν διάταξιν ἵνα ὦσιν ἔννομοι αἱ συζυγίαι τῶν συναπτομένων χωρίς τινος 

παρεκτροπῆς ἣ συγκαταθέσεως ἀρχιερατικῆς περὶ τοὺς κεκωλυμένους καὶ ἐμπο- 

δισμένους γάμους, ἐπειδὴ ὡς οἴδατε τὸ ἱερὸν τοῦτο μυστήριον τοῦ γάμου συγ- 

κεχώρηται παρὰ Θεοῦ καὶ παρὰ τῆς ᾿Εκκλησίας αὐτοῦ, διώρισται ὅμως Ἰίγνε- 

σθαι κατὰ τοὺς συγκεχωρηµένους βαθμούς, καὶ ὁ κατὰ τόπον ἀρχιερεὺς οὐκ ἔχει 

τοιαύτην ἐξουσίαν παραθαίνειν τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὅρους καὶ βαθμοὺς οὐδὸ 

συγκατατίθεσθαι οἰκονομίας χάριν, ἀλλ᾽ ὀφείλει ἐπαγρυπνεῖν ὡς φύλαξ ἀκρι- 

θὴς πάντων τῶν τοῦ Θεοῦ νόμων καὶ ἐντολῶν καὶ τῶν ἀποστολικῶν διακε- 

λούσεων καὶ τῶν συνοδμεῶν. θεσπισμάτων καὶ γὰρ κατὰ τὸν σορὸν Σειρὰχ 
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«ὅσῳ μέγα τὸ ἀξίωμα τοσούτῳ μείζους καὶ οἱ κίνδυνοι τῷ τὴν ἐπισκοπὴν ἔχον- 

τι, ἀρκεῖ γὰρ καὶ ἓν κατόρθωμα ἐπισκοπῆς ἀνενεγκεῖν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 

ἓν ἁμάρτημα εἰς αὐτὴν ἐμθαλεῖν τὴν γέενναν». Ἔκ τούτου τοίνυν κατανοήσητε 

τὴν ἐπικειμένην ὑμῖν ὀφειλὴν περὶ τῆς ἀναγκαιοτάτης προσοχῆς τῆς ἀπαραθά- 

τοῦ διατηρήσεως καὶ φυλακῆς τῶν νομίμων καὶ καθηκόντων. Ἐπειδὴ κατὰ τὸν 

σοφὸν Σολομῶντα “ὁ ἐλάχιστος συγγνωστὸς ἐστὶν ἐλέους, δυνατοὶ δὲ δυνα- 
. 

τῶς ἐτασθήσονται, οὐ γὰρ ὑποσταλεῖται πρόσωπον ὁ πάντων δεσπότης οὐδὲ ἑν- 
. - 

τραπήσεται μέγεθος,. Παρὰ ταῦτα δὲ παραγγέλλομεν ἵνα προσέχητε ἐπιμελῶς 

κἂν τούτῳ εἰς τὸ νὰ μὴ γίνεται ἡ διάλυσις τῶν νομίμως συναφθέντων καὶ εἰς 

γάμου κοινωνίαν ἐλθόντων, ἀλλ ἐάν τι ἀνδρόγυνον σκανδαλισθῇ καὶ ἑξαιτή- 

σωνται τὴν ἀπ’ ἀλλήλων ἀπαλλαγὴν καὶ διάζευξιν, ὑμεῖς οἱ ἀρχιερεῖς μεμνη- 

μένοι τῆς δεσποτικῆς ἐντολῆς ἐν τοῖς ἱεροῖς Εὐαγγελίοις, ἃ ὁ Θεὸς συνέζευξεν 

ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω, θέλετε καταθάλη τὴν δυνατὴν ἐπιμέλειαν διὰ τῆς πνευ- 

ματικῆς διδασκαλίας καὶ ἀρχιερατικῆς νουθεσίας ἣ καὶ εὐκαίρου ἐπικρατήσεως 

τὰ πρὸς εἰρήνην αὐτῶν διαλλαγήν τε καὶ ὡς τὸ πρῶτον ἕνωσιν, ὁδηγούμενοι 

ἀπὸ τοῦ ιγ΄ ἱεροῦ κανόνος τῆς ἐν Καρθαγένη ἱερᾶς Συνόδου, οὕτως ἀποφαι- 

νοµένου “περὶ τῶν τοὺς ἄνδρας ἢ τὰς γυναῖκας ἀπολυόντων ἵνα οὕτω μείνω- 

σιν, ὥστε κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐντολὴν μήτε ὁ ἀπὸ γυναι- 

κὸς ἐαθεὶς μήτε ἡ ἀπὸ ἀνδρὸς καταλειφθεῖσα ἑτέρῳ συζευχθῇ. ἀλλ᾽ ἣ οὕτω μεί- 

γῶσιν ἢ ἑαυτοῖς καταλλαγῶσι, οὗπερ ἐὰν καταφρονήσωσι πρὸς μετάνοιαν κα- 

ταναγκασθῶσι,. Καὶ φυλάττοντες ἀπαραθάτως τὴν περὶ τούτων ἐκκλησιαστικὴν 

θεσμοθεσίαν συμθουλ.εύητε τοῖς σκανδαλιζοµένοις ἀνδρογύνοις παραινοῦντες 

πατρικῶς καὶ διδάσκοντες αὐτοὺς ἀρχιερατικῶς τὰ πρὸς εἰρήνην, συνοίκησίν τε 

καὶ ἕνωσιν αὐτῶν ἵνα πεισθέντες καταλλαγῶσι, ὅτι τοῦτο ἔργον ἡμῶν τῶν ἀρ- 

χιερατικῶς προϊσταμένων, φροντίζειν ἐκ παντὸς τρόπου τῆς ψυχικῆς σωτηρίας 

τῶν ἐμπιστευθέντος ἑκάστῳ παρὰ Θεοῦ εὐσεθοῦς καὶ ὀρθοδόξου πληρώματος καὶ 

φυλάττειν κατὰ τὰς πρὸς αὐτὸν ὑποσχέσεις αὐτοῦ τὰς θεϊικὰς αὐτοῦ ἐντολὰς καὶ 

νομικὰς διατάξεις καὶ τὰ συνοδικὰ τῶν θεοφόρων πατέρων θεσπίσματα καὶ δι 

αὐτῶν ποδηγετεῖν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα εἰς νομὰς σωτηρίους τῆς εὐαγ- 

γελ.μεῆς χάριτος....... 

᾿Εγκύκλιος ΠΙατρ. καὶ Συν. ἐν μηνὶ Σεπτεμθρίῳ 1797. 

’ . “- . ᾿ - . 

Β’. Περὶ τοῦ μῖι εὐλογεῖν γάμους παρ’ ἐνορίαν.... 

.. Καὶ δὴ γράφοντες ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς παραγγελλόμεθά τε καὶ ἐπιτάττο- 

μεν πᾶσιν ὑμῖν τοῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς ὅπως προσέχοντες ἀκριθῶς διατηρῆτε 

πάντας τοὺς θείους νόμους καὶ τοὺς ἱεροὺς ἀποστολικοὺς κανόνας καὶ τοὺς ἐκ- 

κ).ησιαστικοὺς θεσμοὺς τῶν ὀγίων οἰκουμενικῶν συνόδων καὶ τῶν θεοφόρων τῆς 

ἐκκλησίας πατέρων ὁπορατρίπτον- τε καὶ ἀπαραθάτους καὶ μηδεὶς ἐξ ὑμῶν τοῦ 
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λοιποῦ τολμήση ἐξ ἄλλης ἐπαρχίας δραπετεύσαντα καὶ προσφυγόντα εἰς ἄλλην 

ἐπαρχίαν ἐπὶ σκοπῷ τοῦ ἱερωθῆναι ἀποδέχεσθαι ἐκεῖνον καὶ χειροτονεῖν ἱεροδιά- 

κονον ἢ πρεσθύτερον, ὡς τοῦτο κεκωλυμένον παρὰ τῶν ἱερῶν κανόνων διὰ 

τὴν ἄγνοιαν τοῦ βίου, τοῦ τρόπου, τοῦ ἤθους, τῆς τάξεως, τῆς μαθήσεως ἣ καὶ 

αὐτῆς τῆς εὐσεθείας τοῦ ὑποκειμένου παραπλησίως, δὲ καὶ τοὺς ἐξ ἄλλων παροι- 

κιῶν καὶ ἐπαρχιῶν ὁρμωμένους καὶ προσφεύγοντας εἰς ξένας ἐπαρχίας ἄνδρας 

τε καὶ γυναῖκας ἐπὶ σκοπῷ τοῦ συναφθῆναι αὐτοὺς ἀμφοτέρους καὶ στερανωθῆναι 

οὐχὶ παρὰ τοῦ κατὰ τόπον αὐτῶν ἀρχιερέως, ἀλλὰ παρ’ ἄλλου καὶ τούτους μὴ 

ἀποδέχεσθαι μηδὲ ὅλως παρέχειν αὐτοῖς ἄδειαν ἐκκλησιαστικὴν τοῦ εὐλογηθήνα, 

διὰ τὴν ἄγνοιαν τῆς μεταξὺ αὐτῶν συγγενείας καὶ τῆς αἰτίας δί ἣν ἀφῆκαν 

τὴν πατρίδα αὐτῶν καὶ οὐκ ἠθέλησαν εὐλογηθῆναι παρὰ τοῦ κατὰ τόπον αὐτῶν 

ἀρχιερέως ἀλλὰ περιπλανῶνται τῇδε κακεῖσε ἐπὶ σκοπῷ μόνον τοῦ ἑξαπατῆσαί 

τινα τῶν ἱερωμένων καὶ τῶν ἀρχιερέων εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ἀσυγγνώστου ἐκείνων 

παρανομίας..... ᾿Εγκύκλιος ΤΙατρ. καὶ Συν. ἓν μηνὶ Φεθρ. 1798. 

Γ΄. Περὶ τῶν ἁπαιτουμένων πρὸς ἔγκυρον τοῦ γάμου ὀύότασιν. 

Ὃ περὶ τῶν συνοικεσίων λόγος, πολὺς πανταχόθεν γινόμενος, ἐφέλκει πε- 

ρισσοτέρως τὴν προσοχὴν τῶν ἐκκλησιαστικῶς προϊσταμένων ἀείποτε' διὰ τοῦ- 

το πρὸς εὐχερῆ κατάληψιν τῶν ἁπανταχοῦ ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφῶν ἡ καθ 

ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησία ἀποφαίνεται, ὅτι κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας τῆς 

καθ’ ἡμᾶς ἀνατολικῆς ὀρθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἑναπαιτοῦνται τρία τινὰ εἰς τὸν 

υόμιμον καὶ κανονικὸν γάμον, α΄ τὸ ὁμοιόθρησκον τῶν συναφθησομένων προ- 

σώπων τοὐτέστιν ὁ ἀνὴρ καὶ ἡ γυνὴ νὰ ἧναι μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ᾿Εκκλησίας 

τέκνα, ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ῥητοῦ αἵρεσις, β΄ ἡ ἱερολογία τοῦ ἱερέως καθότι ἄνευ 

ἱερατικῶν πράξεων μυστήριον οὐκ ἐπιτελεῖται, γ΄ ἣ τοῦ ἀρχιερέως ἄδεια καθότι 

αὐτῷ μόνῳ ἐμπεπίστευται ἡ τῶν ψυχῶν φροντὶς κατὰ τὸν λθ κανόνα τῶν ἀπο- 

στόλων λέγοντα “οἱ πρεσθύτεροι καὶ διάκονοι ἄνευ τῆς τοῦ ἐπισκόπου γνώμης 

μηδὲν ἐπιτελείτωσαν, αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ ἐμπεπιστευμόνος τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ 

καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμενοςν" ὅθεν ἑνὸς τούτων μὴ 

ὄντος ὁ γάμος ἀσύστατος καθ ἑαυτόν ἐστιν καὶ παρὰ τῶν ἱερῶν κανόνων ἅκυ- 

ρος ἀποφαίνεται πῶς γὰρ εἰ συναφθεῖεν εἰς ἓν ὑποκείμενα διαφόρου αἱρέσεως 

ἥτοι δόγματος; ἀλλὰ καὶ ὁ ο τῆς ἐν Τρούλλῳ ἁγίας Συνόδου κανὼν αὐστηρῶς 

τὰ τοιαῦτα ἀπαγορεύει λέγων “μὴ ἐξέστω ὀρθόδοξον ἄνδρα αἱρετικῇ συνάπτε- 

σθαι γυναικί, μήτε μὴν αἱρετικῷ ἀνδρὶ γυναῖκα ὀρθόδοξον ζεύγνυσθαι, ἀλλ' εἰ 

καὶ φανείη τι τοιοῦτον ὑπό τινος τῶν ἁπάντων γινόμενον, ἄκυρον τὸν γάμον 

ἡγεῖσθαι καὶ τὸ ἄθεσμον διαλύεσθαι συνοικέσιον,, καὶ μὴ δεῖν τοὺς ὀρθοδόξους 

αἱρετικοῖς γάμοις συνάπτεσθαι, τοὺς δὲ τοῦτο ποιήσαντας ἀφορίζεσθαι ἄκυρου» 

λένου καὶ τοῦ γόμου' καὶ ὁ τῆς ἐν Δαοδικεία λα “οὐδέσιν ἔζεστι διδόναι τέκνα ] ὶ ἷ Ὀ 
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ἐπὶ γάμῳ αἱρετικοῖς ἀλλὰ μᾶλλον λαμθάνειν εἴ γε ἐπαγγέλλοιντο χριστιανίζειν,. 

Διὰ ταῦτα λοιπὸν ἡ καθ’ ἡμᾶς ὀρθόδοξος ἀνατολικὴ ᾿Εκκλησία φυλάττουσα ἄνω- 

θεν τοὺς ἀποστολικοὺς καὶ συνοδικοὺς κανόνας τῶν ϑεοφόρων πατέρων δια- 

τηρεῖ ἀκριθῶς τὰ νομοθετηθέντα καὶ διενεργεῖ ἀπαραθάτως ταῖτα, τὰ δὲ παρὰ 

τὴν διακέλευσιν καὶ ἀπόφασιν τῶν ἱερῶν κανόνων γεγονότα συνοικέσια ἄκυρα 
αλ ον πα , Σα | ΣΥΝ ὁ . δρ λ 3 τε. λ μας καὶ ἄθεσμα καὶ ὡς μηδόλως ὑπάρξαντα φρονεῖ καὶ ἀποφαίνεται καὶ τὴν ἀπ 

ἀλλήλων θεσπίζει διάζευξιν" ὅθεν ἐπὶ τούτῳ ἐκδίδεται τὸ παρὸν ἐκκλησιαστικὸν 

ἀποδεικτικὸν γράμμα, αωλε Δεκεμθρίου λα”, 

Δ’. Πεοὶ ἀπαγορεύσεως τῶν ἐκ πορνείας ὀυνοικεσίων. 

ολες. Πάντα κατὰ τάξιν καὶ εὐσχημόνως γινέσθω» φησὶν ὁ ϑεῖος ἀπό- 

στολ.ος ὑποδεικνύων εὔτακτον καὶ εὐσχήμονα τὸν βίον τῶν χριστιανῶν καὶ ὑπο- 

τιθέµενος τὸ ἄμεμπτον καὶ σεμνοπρεπὲς εἰς ὅλας τὰς πράξεις τοῦ πολιτεύματός 

των. Διὰ τοῦτο καθὼς περὶ πάντων οὕτω καὶ περὶ τοῦ γάμου ὅροι ἐτέθησαν ἐκ- 

κλ.ησιαστικοί τε καὶ πολιτικοὶ καὶ κανόνες ἐθεσπίσθησαν, κατὰ τοὺς ὁποίους νὰ 

ἐκτελῆται τὸ θεῖον τοῦτο μυστήριον διὰ νὰ ὑπάρχῃ καὶ λογίζηται σύμφωνον μὲ 

τὴν ἀποστολικὴν ἐντολὴν καὶ εὔσχημον καὶ ἄμεμπτον κατὰ πάντα. Μερικοὶ τῶν 

χριστιανῶν ὅμως καταφρονοῦντες τὰς ἱερὰς ταύτας διατάξεις καὶ περιορίζοντες 

τὸν σκοπὸν τοῦ μυστηρίου εἰς μόνα σωματικὰ τέλη ἐκτραχηλίζονται εἰς ἀθεμι- 

τουργίας ψυχοθλαθεῖς τῶν μὲν νεανίδων ἐπ᾽ ἐλπίδι συζεύξεως παραδιδουσών 

τὴν τιμήν των, τῶν δὲ ἀνδρῶν ἀνοήτως συναρπαζομένων ὑπὸ νεανικῆς ὁρμῆς' 

ὥστε ἡ νόμιμος καὶ θεάρεστος συζυγία ἥτις πρέπει νὰ ἔχῃ προηγουμένην τὴν 

σωφροσύνην καὶ τὴν διὰ τῶν στεφάνων ἀμοιθὴν τῶν παρθενικῶν ἀρετῶν γί- 

ν.ται πορνείας ἀποτέλεσμα καὶ εἶδος τιμωρίας καὶ βιαίου ζυγοῦ, τοῦ ὁποίου αἱ 

συνέπειαι οὐδὲν ἄλλο εἰ μὴ ὄνειδος διηνεκὲς καὶ διχόνοιαι ἀκατεύναστοι, καὶ 

συζωΐα πλήρης δεινῶν καὶ ἀνησυχίας, καθὼς βλέπομεν τὰ τοιαῦτα παραδείγματα 

καθ ἑκάστην. Διὰ ταῦτα λοιπὸν κεκινημένοι ἐκ προνοίας ἀξιοχρέου εἰς ἐδάλει- 

ψιν τῆς πολυθ}.αθοῦς ταύτης παρεκτροπῆς καὶ καταχρήσεως καὶ ἐμμένοντες εἰς 

τὰς ἀποφάσεις τῶν ἱερῶν νόμων ἐπαναλαμθάνομεν τὰς περὶ τούτου ἐκκλησια- 

στικὰς παραγγελίας µας καὶ διατάττομεν καὶ θεσπίζομεν ἀμεταθέτως διὰ συνοδι- 

κῆς συνδιασκέψεως ἵνα ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ὑπάρχωσι κεκωλυμένα καὶ 

διόλου ἀσυγχώρητα τὰ ἐκ πορνείας συνοικέσια. Διὸ καὶ κάθε νεᾶνις νὰ προσέχῃ 

κοὐ.ῶς εἰς τὸ νὰ φυλάττῃη ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν ὑπόληψιν τῆς σωφροσύνης 

της καὶ νὰ μὴ προδίδῃ τὴν τιμήν της ἐπ᾽ ἐλπίδι ὑπανδρείας μήτε νὰ παρασύρη- 

ται πειθομένη εἰς τὰς ἀρρόνους ὑποσχέσεις ἀλόγου καὶ ἐσκοτισμένης ὁρμῆς, γνω- 

ρίζουσαι καλιῶς ὅτι ἐκ τῆς τοισύτης ἀπάτης των δὲν θέλουν ἀπολαύσει εἰ μὴ τὸ 

ὄνειδος καὶ τὴν ἀνωφελῆ μεταμέλειαν, καθότι ἡ Ἐκκλησία δὲν θέλει ἐπιτρέψῃ 
- 

καὶ συγχωρήσῃ εἰς τὸ ἑξῆς τὴν στεράνωσιν τοιούτων ἀτίμων, καὶ ἐκ πορνείας 
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συνοικεσίων, μήτε θέλει φανῇ δεκτὴ καμμία περὶ τούτου ἀγωγὴ εἰς βίαν στε- 

φανώσεως, ἀλλ ὁ μὲν τολμητίας νέος ὅστις ἤθελε πράξει τοιοῦτον ἀπάτης ἆνο- 

σιούργημα θέλει παιδεύηται μὲ αὐστηρὰν ποινήν, ἡ δὲ ἀπατηθεῖσα νέα θέλει μένη 

μὲ τὸ ὄνειδος τῶν ἀνθρώπων καὶ μὲ τὴν ζημίαν τῆς παρθενίας της’ αὐτὸ τοῦτο 

πληροφορούμενοι καὶ οἱ γονεῖς νὰ προσέχωσι καλῶς τὰς συναναστροφὰς τῶν 

θυγατέρων των, καὶ οὐ μόνον ξένων καὶ ἀδιαφόρων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀρραθω- 

νιαστικῶν τὴν συχνὴν εἴσοδον καὶ συναναστροφὴν νὰ ἐμποδίζωσιν, ἀποφεύ- 

Υοντες φρονίμως τὰ ἄτοπα καὶ τὰς λυπηρὰς αὐτῶν συνεπείας μὲ τὴν προειδο- 

ποίησιν ὅτι οὐδεμία μεσιτεία καὶ μεσολάθησις ϑέλει εὕρει χώραν εἰς ἐναντίαν 

περίστασιν. Τούτου ἕνεκα ϑεσπίζομεν ὥστε ὁ καιρὸς καὶ τὸ διάστηµα τῶν ἄρρα- 
Ἀ Ἂ θώνων νὰ ἧναι προσδιωρισμένον ἢ εἰς ἐξ μῆνας ἢ τὸ πολὺ ἕνα χρόνον καὶ 

ὄχι περισσότερον: καὶ εἰς τοῦτο μεταξὺ νὰ μὴ εἰσέρχηται καὶ ἐξέρχηται ὁ ἄρρα- 

θωνιαστικὸς μήτε νὰ διανυκτερεύη ἀλλὰ εἰς ἐπισήμους ἑορτὰς σπανίως νὰ ἔρχη- 

ται χάριν ἁπλοῦ χαιρετισμοῦ: πρὸς διατήρησιν δὲ τούτων ϑέλει δίδεται μὲν 
. 

παρὰ τῶν γονέων τῆς ἀρραθωνιαζομένης κόρης εἴδησις εἰς τοὺς ἱερεῖς καὶ 

μουχτάρηδες ἑκάστης ἑνορίας, οὗτοι δὲ πάλιν ἐξετάζοντες ποῶτον περὶ τῆς νο- 

μιμότητος θέλουν προσέχει καλῶς καὶ εἰς τὸ περὶ σουδίτων κεφάλαιον, διὰ νὰ 

μὴ γίνωνται δηλαδὴ φανερῶς ἢ κρυφίως ἀρραθῶνες μὲ ἕλληνας ἢ ὑποκειμένους 

εἰς ξένας αὐλάς, ὡς ἐκκλησιαστικῶς τε καὶ πολιτικῶς τοῦ τοιούτου ὄντος ἀπηγο- 

ρευμένου, καὶ ϑέλει γίνεται ἀκριθὴς παρατήρησις ἵνα μὴ συχνάζωσιν εἰς τὰ 

ὀσπήτια τῶν ἀρραθωνιαστικῶν των οἱ ἀρραθωνιαζόμενοι, τὸ ὁποῖον ϑέλει νο- 

μίζηται ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ὡς χρέος τῶν μουχτάρηδων ἑκάστης ἐνο- 

ρίας, ὥστε ὅποιον ἴδωσι μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν πηγαινοερχόµενον 

εἰς τὸ ὀσπήτιον τῆς ἀρραθωνιστικῆς του νὰ τὸν εἰδοποιῶσιν εἰς τὴν διοίκησιν ἣ 

πρὸς ἡμᾶς εἰς τὸ Πατριαρχεῖον διὰ νὰ παιδεύηται. 

᾿Εγκύκλιος Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ ᾿Οκτώθριος 1836. 

Β’. Τόμος περὶ βαθμῶν συγγενείας κωλυομένων. 

κ... Διὰ ταῖτα ἡ Μετριότης ἡμῶν τοῖς ᾿Αποστολιικοῖς καὶ Συνοδικοῖς ἑπομέ- 

νη ἴχνεσι, καὶ τούτοις ἀπαρεγκλίτως παρακολουθοῦσα, ἔγνω κοινῇ συνδιασκέ- 

ψει, μιᾷ τε ὁμοφώνῳ γνώμη ἁπάντων τῶν ἐν Βασιλουούσῃ ἐνδημούντων ὀρθο- 

δόζων ἱεραρχῶν τῶν τε ᾿Αγιωτάτων καὶ Σεθασμιωτάτων προκατόχων ἡμῶν τοῦ 

κυρίου Κωνσταντίου Α΄ καὶ τοῦ κυρίου Κώὠνσταντίου Β, τοῦ Μακαριωτάτου 

καὶ ᾿Αγιωτάτου Πατριάρχου τῶν “Ἱεροσολύμων κυρίου ᾿Λθανασίου καὶ τῶν περὶ 

ἡμᾶς “Ἱερωτάτων ᾿Αρχιερέων καὶ ὑπερτίμων ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητῶν 

καὶ περιποθήτων ἡμῶν ἀδελφρῶν καὶ συλλειτουργῶν, τὸν παρόντα πατριαρχικὸν 

καὶ συνοδικὸν ἐκθέσθαι τόμον ἐπικυροῦντα καὶ οἰονεὶ ἀνακαινίζοντα καὶ ἐπι" 

στηρίζοντα τὰ ἔκπαλαι περὶ τῶν βαθμῶν τῶν συνοικεσίων τεθεσπισμένα ὑπὸ τῆς 
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ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας καὶ μέχρι τοῦδε ἀλληλοδιαδόχως διενεργούµενα καὶ ἐν 

εἴδει προαναφρωνήσεως ἀνακηρύττοντα τοῖς ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξοις ᾿Αρχιερεῦσι 

τοῖς τοῦ κλήρου ἅπασι καὶ παντὶ τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι μηδεμίαν ἔσεσθαι 

τοῦ λοιποῦ μηδὲ ἐλπίσαι συγκατάθασιν ἐν οἰφδήποτε κεκωλυμένῳ ὄντι παρὰ 

τῶν ἱερῶν νόμων συνοικεσίου βαθμῷ, εἴτε πρὶν καὶ ἐρωτηθέντος εἴτε συντελε- 

σθῆναι φθάσαντος: ἐφ᾽ ᾧ καὶ γράφοντες ὁριζόμεθα ἐν ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἀποφαι- 

νόμεθα συνοδικῶς ἵνα ἡ περὶ τῶν γάμων ἀρχαιοτάτη καὶ θεοδίδακτος καὶ δι ἱε- 

ρῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ Πατριαρχικῶν νόμων καὶ ἀποφάσεων ἐπικυρω- 

θεῖσα καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἐπικρατοῦσα καὶ ἐμπολιτευομένη διάταξις ὑπάρχῃ ἆπα- 

ραποιήτως διενεργουµένη καὶ φυλαττομένη ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς 

τὸ διηνεκὲς διασῴζηται ἀπαραχάρακτος καὶ οἱ περὶ βαθμολογίας τῶν γάμων 

κανόνες καὶ ἱεραὶ διατυπώσεις πάσης ἐνδεχομένης ἀνάγκης αἰωνίως ἐπικρατῶσιν 

ἰσχύοντες' μόνον γὰρ τίμιον γάμον γνωρίζομεν καὶ ἀποδεχόμεθα, τὸν ἔννομον 

καὶ κατὰ τοὺς ᾿Αποστολικοὺς καὶ συνοδικοὺς κανόνας τῶν θείων Πατέρων ἡμῶν 

συναπτόµενον, καὶ ὡς ῥίζαν ἀγαθὴν καὶ ὑποθάθραν γένους τιμίου καὶ εὐσεθοῦς 

λογιζόμεθα, ὅπου δηλονότι ἡ συγγενικὴ βαθμολογία ἀκριθῶς καὶ ἁπαραποιήτως 

φυλάττεται, ἥτοι εἰς μὲν τὴν ἐξ αἵματος συγγένειαν μέχρι τοῦ ὀγδόου βαθμοῦ, 

εἰς δὲ τὴν ἐξ ἀγχιστείας μέχρι τοῦ ἔκτου καὶ εἰς τὴν ἐκ τριγενείας μέχρι τοῦ τε- 

τάρτου' ἐπὶ δὲ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ὁρίζεται κατὰ βάθος ὁ ὄγδοος κατὰ τὴν ἐξ 

αἵματος βαθμολογίαν, ὅτι ἡ κατὰ πνεῦμα οἰκειότης μείζων τῆς κατὰ σάρκα. Καἱ 

οὗτοι ἔσονται οἱ ἔσχατοι ὅροι τῆς ἀκωλύτου τῶν νομίμων συνοικεσίων ἐκτελέ- 

σεως πᾶσαν δὲ ἄλλην γαμικὴν συνάφειαν, τοὺς ἐκτεθέντας βαθμοὺς ὑπερπηδῶ- 

σαν καὶ τὴν κανονικὴν ταύτην βαθμολογίαν μὴ φυλάττουσαν, ὡς παράνομον 

ἀθεμιτογαμίαν καὶ αἱμομιξίαν καὶ τὸ σεμνοπρεπὲς τοῦ ἱεροῦ γάμου καθυθρί- 

ζουσαν ἀποστέργομεν τοῖς ὅλοις, καὶ τῆς ἁγίας ᾿Εκκλησίας ἀποκλείομεν, καὶ 

πόρρω τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ ἀπορρίπτομεν καὶ ὡς ἄθεσμον καὶ ἀτελεσιούργη- 

τον τὸ τοιοῦτο συνοικέσιον λογίζεσθαι ὁριζόμεθα, καὶ τοὺς παραθάτας καὶ τῶν 

ἱερῶν νόμων καταφρονητὰς ἑναντίους τῇ ᾿Εκκλησίᾳ καὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ἁγίων 1]α- 

τέρων ἡμῶν ἐπανατειναμένοις ἐπιτιμίοις ἐνόχους ἀναγράφομεν καὶ ὑπευθύνους, 

μηδεμιᾶς τοὐντεῦθεν ἐφ' οἰφδήτινι λόγῳ καὶ ἀνάγκῃ οἰκονομίας ἣ παρορά- 

σεως ἅπαγε ! χώραν θαρρούσης λαχεῖν. “Οθεν καὶ ὁ παρὼν ἡμέτερος πατριαρ- 

χικὸς καὶ συνοδικὸς τόμος καταστρωθεὶς κἀν τῷ ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ ἡμᾶς 

τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας πρὸς κοινὴν τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων δια- 

βεθαίώσιν. Ἔν ἔτει σωτηρίῳ αωλθ Φεθρουαρίου . 

ΣΤ’, Περὶ τῶν παρὰ τοῦ ᾿Αρχιερέως ἀπαιτουμένων πιθτοποιπτι- 

κῶν πρὸς γάμον τῶν μῖι καταγομένων ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ. 

κ... Εἰ καὶ πολλάκις ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησία λαθοῦσα ὑπ ὄψιν 
΄ 
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τὰς παρανομίας καὶ τὰ ἀδικήματα, τὰ λαθόντα χώραν κατὰ καιροὺς ἐπὶ τοῦ 

ἀντικειμένου τῶν συνοικεσίων τῶν συγκροτουμένων μεταξὺ ἡμεδαπῶν καὶ ἆλ.»- 

: λοδαπῶν συνεστήσατο ἀκριθῆ προσοχὴν καὶ αὐστηρὰν ἔρευναν πρὸς τὰς κατὰ 

τόπους ᾿Εκκλησιαστικὰς ᾿Αρχάς, ὅμως μὴ καταθληθείσης τῆς προσηκούσης ἀκρι- 

θείας οὐκ ὀλίγα συνοικέσια συνεκροτήθησαν ἄχρι τοῦδε ἐνταῦθα τε καὶ πολλα- 

χοῦ τῶν ἐπαρχιῶν, ἀνακαλυφθέντος ὕστερον ὅτι θάτερον τῶν συζευχθέντων 

μερῶν ἐκωλύετο, ἅτε μεμνηστευμένον καὶ συνεζευγµένον ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ 

ἢ καὶ ἀλλαχοῦ, τοῦτο δέ, διότι ὁ κατὰ τόπον ἀρχιερεὺς ἢ ὁ ἐπίτροπος αὐτοῦ 

ὠλιγώρησεν ἵνα ἐξασφαλισθῆ δι ἐπισήμου πιστοποιητικοῦ ἐγγράφου τῆς ᾿Εκκλη- 

σιαστικῆς ᾿Αρχῆς τῆς πατρίδος τοῦ συζευχθέντος προσώπου, βασισθεὶς εἰς ἀσυστά- 

τους καὶ ἀθασίμους πληροφορίας. Τὰς τοιαύτας παρανομίας ὡς παραιτίους ἄνε- 

πανορθώτων δυστυχημάτων καὶ ἀδικιῶν σπεύδοντες περιστεῖλαι κατὰ τὸ δυνα- 

τὸν ἐκ προνοίας ἀξιοχρέου ἡμῶν ἐκκλησιαστικῆς, πέμπομεν τῇ ᾿Αρχιερωσύνη 

αὑτῆς τὴν παροῦσαν Πατριαρχικὴν καὶ Συνοδικὴν ᾿Εγκύκλιον ἡμῶν ἐπιστολήν, 

δι ἧς γράφοντες ἐντελλόμεθα καὶ προτρεπόμεθα αὐτῇ ὅπως τοῦ λοιποῦ, προκει- 

μένου δοθῆναι ἄδειαν γάμου πρὸς σύζευξιν νεάνιδός τινος ἐκ τῆς ἐπαρχίας της 

μετ ἀνδρὸς ἐξ ἄλλης ἐπαρχίας καταγοµένου, ἀπαιτῇ καὶ λαμθάνη προηγουµέ- 

νως πιστοποιητικὸν ἔγγραφον τοῦ ᾿Αρχιερέως τῆς πατρίδος αὐτοῦ πρὸς ἔνδειξιν 

ὅτι ὑπάρχει ἐλεύθερος εἰς γάμου κοινωνίαν ἐλθεῖν, καὶ οὕτω δίδωσιν αὑτῷ τὴν 

᾿Αρχιερατικὴν αὐτῆς ἄδειαν ὑπ᾽ ὄψιν ἔχουσα ὅτι, ἂν ἐξ ὀλιγωρίας αὐτῆς ἢ τοῦ 

κατὰ τόπον ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου της συμθῆ τυχὸν τοιαύτη τις παρανομία, ἡ 

εὐθύνη τῶν συνεπειῶν ἐπιθαρύνει δικαίως αὐτήν: συνεπείᾳ τῶν ἐκτεθέντων 

προσκληθεῖσα παρά τινος τῶν ἀποδημούντων ἐπαρχιωτῶν της ἵνα χορηγήση αὐ- 

τῷ πιστοποιητικὸν ὅπως συνάψη γάμον ἐν ἄλλη χώρᾳ καὶ ἐπαρχίᾳ ὀφείλει 

προηγουμένως ἐρευνᾶν ἀκριθῶς καὶ βεθδαιοῦσθαι ὅτι οὐδὲν ἔχει τὸ κωλῦον 

πρὸς τοῦτο καὶ τότε μόνον δίδωσιν αὐτῷ τὸ αἰτούμενον ἔγγραφον διὰ τὴν 

δέουσαν χρῆσιν. Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ ᾿Εγκύκλιος 18 ᾿Ιανουαρίου 1873. 

;’, Περὶ τοῦ αὐτοῦ ἀντικειμένου. 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα.......... Τούτου ἕνεκα ἐπαναλαμθάνοντες ἐκ 

προνοίας ἐκκλησιαστικῆς τὰς περὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου ἀναγκαίας διατα- 

γὰς διὰ τῆς παρούσης Πατριαρχικῆς ἡμῶν καὶ Συνοδικῆς ᾿Εγκυκλίου ἐπιστολῆς 

ἐντελλ.όμεθα καὶ προτρεπόμεϑθα καὶ τῇ αὐτῆς Ἱερότητι ὅπως ἐπιτείνουσα ἔτι μᾶλ- 
-Ἔ 

λον καὶ συντονώτερον τὴν ἀρχιερατικὴν αὐτῆς προσοχὴν καὶ ἐπαγρύπνησιν εἰς 

τὰς ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ αὐτῆς ἐμπιπτούσας συγκροτήσεις συνοικεσίων μεταξὺ ξένων 

εἴτε ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἴτε ἐξ οἱουδήποτε κλίματος ᾿Εκ- 

κλησιαστικῆς καὶ ᾿Ορϑοδόξου Εκκλησίας καταγομένων, μηδαμῶς χορηγῇ ἄδειαν 

τοῦ συνέρχεσθαι αὐτοὺς εἰς γάμου κοινωνίαν, μὴ φέροντας ἐπίσημον πιστοποιη- 
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τικὸν γράμμα τοῦ κανονικοῦ ἀρχιερέως, εἰς οὗ τὴν περιφέρειαν ὑπάρχει ὁ δῆ- 

μος εἰς ὃν ἀνήκουσι, διαθεθαιοῦν τὸ πρὸς γάμον ἀκώλυτον αὐτῶν καὶ ἐλεύθερον. 

Ἐν ἑκάστη δὲ αἰτήσει ξένου ἀποθλέποντος εἰς γάμον ἀπαραίτητον γνωρίζουσα 

καὶ τῶν οὐκ ἄνευ τὴν ἐμφάνισιν τοιούτου πιστοποιητικοῦ γράμματος τοῦ ᾿Αρ- 

χιερέως τῆς πατρίδος αὐτοῦ καὶ διὰ τούτου ὀφεΏ.ουσα ἀσφαλίζεσθαι κατὰ παν- 

τὸς λάθους ἢ ἁπάτης ἐνδεχομένης, μὴ παραδέχηται ἄλλας μαρτυρίας καὶ αἰτή- 

σεις πρὸς χορηγίαν ἀδείας μηδὲ στηρίζηται εἰ μὴ ἐν μόνῳ τῷ ἀρχιερατικῷ, ὡς 

εἴρηται, πιστοποιητικῷ, διατάξῃ δὲ καὶ τοῖς κατὰ μέρος ἀρχιερατικοῖς αὐτῆς ἐπι- 

τρόποις ἵνα, συμφώνως καὶ ἀπαραλλάκτως φερόμενοι, ἔχωσιν ὅρον ἀπαράθατον 

ἐν ταῖς τῶν ξένων συζεύξεσι τὴν ἐμφάνισιν τῶν ἀρχιερατικῶν ἐγγράφων πιστο- 

ποιήσεων, Εγκύκλιος Πατρ. καὶ Συνοδικὴ τῆς 6 Απριλίου 1875. 

Η΄’. Περὶ τοῦ αὐτοῦ ἀντικειμένου. 

... Καὶ ταῦτα μὲν ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν σύναψιν νηστειῶν, ὅσον δ’ ἀποθλέ- 

πει εἰς τὴν τέλεσιν τοῦ θείου μυστηρίου τοῦ γάμου, ὅπερ μέγα ἐστί, κατὰ τὸν 

ϑεῖον ἀπόστολον Παῦλον, καθὸ τύπος ὑπάρχων τῆς μετὰ τῆς ᾿Εκκλησίας ἑνά- 

σεως τοῦ θεανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν, ἐντελλόμεθα ἐπίσης καὶ παραγγέλλομεν 

ἵνα καὶ διὰ τὴν ἱερότη τα τοῦ μυστηρίου καὶ χάριν τῶν οἰκογενειῶν ὑμῶν φυ- 

λάττητε ἀκριθῶς καὶ ἀπαραθάτως πάντα ὅσα ἡ ἱερὰ τῆς ᾿Εκκλησίας ἡμῶν νο- 

μοθεσία περὶ γάμων διακελεύεται, γινώσκοντες ὅτι πολλάκις ἡ ἐλαχίστη παρά- 

λειψις καθίστησιν ἄκυρον τὴν πρᾶξιν καὶ προκαλεῖ ἄνεπαν ορθώτους συνεπείας 

διά τε τοὺς συνάπτοντας τοιούτους Υ άµους παρὰ τὰς διατάξεις τῆς ἐκκλησια- 

στικῆς νομοθεσίας, καὶ διὰ τὰ ἐκ τῶν τοιοίτων ἀθέσμων καὶ ἀκίρων γάμων 

τικτόµενα τέκνα. Ἰδίᾳ δὲ καὶ ἐνταῦθα ἐφιστῶμεν τὴν σύντονον προσοχὴν τῶν 

ἀρχ ιερατικῶς ἢ ἱερατικῶς προϊσταμένων, ὅπως πᾶσαν καταθάλλητε μέριμναν 

ἵνα ἐν τῇ τελέσει γάμων τηρῶνται πᾶσαι αἱ σχετικαὶ διατάξεις τοῦ νόμου, ἐδετά- 

ζητε καὶ αὖθις ἐν πάση ἀκριθείᾳ μή τι παρενεθλήθη ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς µνη- 

στείας κώλυμα ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου προθλεπομένων, ἐν περιπτώσει δὲ τοιαύτη 

μὴ μόνον ἀπέχητε τοῦ χορηγεῖν πιστοποιητικὸν πρὸς ἔκδοσιν ἀδείας, ἀλλὰ 

καὶ πληροφορῆτε ἐγκαίρως τὰ Πατριαρχεῖα πρὸς διάλυσιν τῆς μνηστείας, ἆνα- 

λογιζόμενοι τὴν μεγίστην εὐθύνην, ἣν ὑπέχετε ἄλλως ἐνώπιον τῆς ᾿Εκκλησίας, 

Καὶ ἐν τῇ ἐκδόσει δὲ τῶν εἰς τὰ Πατριαρχεῖα ἀποστελλομένων πιστοποιη- 

τικῶν, ἐντελλόμεθα ὑμῖν προσέχειν ἀκριθῶς καὶ σημειοῦν ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνό- 

ματα, τὴν ἡλικίαν, τὸ ἐπάγγελμα καὶ τὴν πατρίδα τῶν μελλόντων ἐλθεῖν εἰς 

γάμου κοινωνίαν: καὶ ἐὰν ἀμφότεροι οἱ μέλλοντες συνάψαι γόμον, ἢ ὁ ἕτε- 

ρος αὐτῶν, κατάγωνται ἐξ ἄλλης χώρας, ἐπαρχίας ἢ ἑνορίας, ζητεῖν καὶ λαµ- 

θάνειν ἔγγραφα ἐκδιδόμενα παρὰ τῶν ἐκκλησισστικῶν ἀρχῶν, εἰς ἃς ὑπήγον- 

το τέως οἱ εἰς γάμον ἐλθεῖν ζητοῦντες, μαρτυροῦντα τὸ ἀκώλυτον αὐτῶν εἰς 
΄ 
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σύναψιν νομίμου γάμου, καὶ ἐπισυνάπτειν ταῖτα ἐν τῷ πρὸς τὴν μεγάλην 

᾿Αρχιδιακονίαν πιστοποιητικῷ, ἀποστέλλειν δὲ εἰς τὰ Πατριαρχεῖα τοὺς τὴν ἔκ- 

δοσιν ἀδείας γάμου αἰτοῦντας πολὺ πρὸ τῆς ὡρισμένης εἰς τέλεσιν τοῦ γάμου 

ἡμέρας καὶ οὐχὶ τὴν προτεραίαν αὐτῆς, ἵνα, ἐὰν ἀναφυῇ ζήτημά τι, ὑπάρχῃ ὁ 

πρὸς ἐξέτασιν καὶ ἐξακρίόωσιν τοῦ πράγματος ἀπαιτούμενος χρόνος. 

Ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἐντελλόμεθα καὶ παραγγέλλομεν πᾶσιν ὑμῖν κληρικοῖς τε 

καὶ λαϊκοῖς ἵνα, οἱ μὲν πρῶτοι ἐξελέγχητε καὶ καταδιώκητε οἱ δὲ δεύτεροι ἆπο- 

φεύγητε ἐπιμελῶς τοὺς κρύφα ἢ ἄνευ τῆς ἀδείας τῶν Πατριαρχείων τελουμένους 

γάμους, διότι οὗτοι πλὴν τοῦ νομικῶς ἐπιληψίμου ἔχουσιν ἀδύνατον πολλάκις 

τὴν ἀπόδειξιν αὐτῶν καὶ γίνονται αἴτια ἀνυπολογίστων ἠθικῶν καὶ ὑλικῶν ζη- 

μιῶν τοῖς τε συνάπτουσιν αὐτοὺς καὶ τοῖς ἐκ τούτων γινομένοις τέκνοις. Ταῦτα 

ἐκ καθήκοντος ἐκκλησιαστικῆς προνοίας ἀπευθύνοντες πᾶσιν ἡμῖν, προτρεπόµεθα 

καὶ παραινοῦμεν πατρικῶς ἵνα, ὡς τέκνα εὐσεθή τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἔκκλη- 

σίας, σεθόμενοι τὰς διατάξεις αὐτῆς καὶ συνετῶς κηδόμενοι τῆς οἰκογενειακῆς 

χρηστότητος καὶ εὐπρεπείας, τηρῆτε ταῦτα ἀπαρεγκλίτως, ἵνα ἔνθεν μὲν αἱ μνη- 

στεῖαι καὶ οἱ γάμοι μηδὲν ἔχωσι τὸ ἐπιλήψιμον, ἔνθεν δὲ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, 

ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, βασιλεύη ἐν τοῖς οἴκοις καὶ ἐν ταῖς ὀρθοδόξοις ὑ- 

μῶν κοινότησι σὺν τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ 

ἄπειρον ἕλεος σὺν τῇ παρ ἡμῶν εὐχῇ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. Ν6ριος 1887. 

Πατριαρχικὴ ᾿Απόδειξις ἐπὶ Διονυσίου. 

Θ’. Περὶ ἐπιόκοπικῆς ἀδείας ἓν τῷ γάμω. 

Τοῖς κατὰ Χριστὸν πολιτευομένοις γνωστὸν ὅτι ἐν τῇ ἀνέκαθεν κρατούση 

ἐκκλησιαστικῇ ἱερᾷ θεσμοθεσίᾳ δεόντως τεθεσπισμένα καὶ τὰ περὶ γάμου τυγχά- 
- 3 ’ 

νουύσιν ὄντα, ὥς τε μυστηρίου τῆς ἁμωμήτου ἡμῶν πίστεως καὶ ὡς θεμελιώδους 

τῆς χριστιανικῆς ὀρθοδόξου πολιτείας θεσμοῦ, ἐφ᾽ οὗ ὁ οἶκος ἐρείδεται ἐν εὐλο- 

γίᾳ Θεοῦ προαγόµενος, κρατύνεται δὲ ἡ φιλόχριστος τῶν πιστῶν κοινωνία, 

εὐοδουμένη ἐν θεαρέστῳ εὐκοσμίᾳ καὶ χρηστότητι ἠθῶν. ᾿Αγρυπνος τῶν κανο- 

νικῶν διατάξεων καὶ τῶν ἱερῶν παραδόσεων ϑεματοφύλαξ ἡ ̓ Ἐκκλησία τοῦ 

Χριστοῦ, μήτηρ δὲ φιλόστοργος τῶν ἐν αὐτῆ διαπεπιστευμένων πνευματικῶν 

τέκνων, οὐ διαλείπει ἐποπτεύουσα τὴν ἀκριθῆ τήρησιν τῶν παραδεδομένων 

αὑτῇ θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων “τῶν εἰς ψυχῶν θεραπείαν καὶ ἰατρείαν παθῶν 

τεθέντων, καὶ πρὸς θείαν ὁδηγούντων εὐλάθειαν,, καθὰ οἱ θεοφόροι πατέρες 

περὶ αὐτῶν ἀποφαίνονται, προφυλάττουσα δὲ τοὺς πιστοὺς ἀπὸ ἀνόμων καὶ κατα- 

κρίτων πράξεων, αἷς ἀκολουθοῦσιν ἀναποδράστως, πρὸς τῇ εἰς Θεὸν ἁμαρτία, 

συνέπειαι τὰ μάλα ἐπιζήμιοι, σκάνδαλα δ᾽ ἀπρεπῆ καὶ τοῖς χριστιανοῖς ὅλως 

ἀνοίκεια. ᾿Απὸ τοιαύτης τοίνυν ἀγομένη ἀξιοχρέου προνοίας ἡ ̓ Εκκλησία, προς- 

ηκόντως διεκανόνισεν ὅπως, πρὸς βεθαίωσιν τῆς ἀνελλιποῦς τηρήσεως τῶν ὑπὸ 
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τῶν ἱερῶν Κανόνων διαγορευομένων, ἑκτελῶνται πρὸ τῆς ἱεροτελεστίας τοῦ 

γάμου πᾶσαι αἱ ἀναγκαῖαι διατυπώσεις, καθ ἃς οἱ μὲν ἁρμόδιοι ἱερεῖς προσά- 

Ύουσι τῇ ἐκκλησιαστικῇ αὐτῶν ἀρχῇ τὰ ἀπαιτούμενα πιστοποιητικά, ἐγγυώμενοι 

ὅτι οὐδὲν ὑφίσταται κώλυμα πρὸς νόμιμον στέψιν τῶν εἰς κοινωνίαν γάμου 

προσερχομένων, ὁ δὲ οἰκεῖος ἀρχιερεύς, ὁ μόνος ὑπεύθυνος διὰ τὰς ἐν τῇ ἐπαρ- 

χίᾳ αὐτοῦ συμθαινούσας τυχὸν ἐκκλησιαστικὰς ἐκθέσμους πράξεις, ἐκδίδωσιν 

ἀκολούθως τὴν νενομισμένην ἄδειαν, ὀνομαστὶ ἀναφέρουσαν τὸν στέψοντα 

ἱερέα. Οὕτως οὖν ἡ ἐπισκοπικὴ ἄδεια, κατόπιν τῶν ἀνωτέρω διατυπώσεων πα- 

ρεχοµένη, οὐ μόνον βεθαιοῖ τὴν νομιμότητα τοῦ γάμου, ἀλλὰ καὶ συνίστησι 

τὸ κῦρος αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ τῶν ἐνδιαρερομένων καὶ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς 

κοινωνίας ἐν γένει. 

᾿Αλλ᾽ ἐπειδή, ἑναντίον τῶν περὶ τοῦ ἱεροῦ τούτου θεσμοῦ ἐκκλησιαστικῶν 

διατάξεων, συμθαίνουσιν ἔστιν ὅτε ἱερολογίαι γάμων κρύφα, ἤτοι ἄνευ τῶν 

νενομισμένων διατυπώσεων, ἑπομένως δ᾽ ἄνευ τῆς ἀναγκαίας ἐπισκοπικῆς 

ἀδείας, ἡ δὲ παράθασις αὕτη ὀλεθρίας συνεπαγομένη τὰς συνεπείας τοῖς ἐνδια- 

φερομένοις, ἠθικὴν παραλυσίαν, οὐ μὴν δ’ ἀλλὰ καὶ χαλήρωσιν ἀπειλεῖ τοῦ 

ἱεροῦ τούτου θεσμοῦ, διὰ ταῦτα δεῖν ἔγνωμεν τὴν προσήκουσαν λαθεῖν καὶ αὖ- 

θις ἐκκλησιαστικὴν πρόνοιαν πρὸς τελείαν παῦσιν τῶν τοιούτων ψυχολέθρων 

καὶ ἀντικανονικῶν παρεκτροπῶν. Καὶ δή, ἐφιστῶντες συντόνως τὴν προσοχὴν 

τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν ἁγίων ἀρχιερέων ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου, ἀναμι- 

χνήσκοντες δ᾽ ὅσα καὶ ἄλλοτε ἡ ̓ Εκκλησία περὶ τῆς ἀπαιτουμένης ἐπισκοπικῆς 

ἀδείας δἰ ἐγκυκλίων γραμμάτων αὐτῆς διετύπωσεν, ἐντελλόμεθα καὶ παραγγέλ- 

λομεν ἵνα ἕκαστος αὐτῶν ἐν τῇ ὑπὸ τὴν πνευματικὴν αὐτοῦ διακυθέρνησιν τε- 

λούση ἐπαρχίᾳ ἐπιμελῆται τῆς αὑστηρᾶς ἐφαρμογῆς τῶν περὶ τοῦ ἱεροῦ τούτου 

θεσμοῦ διατεταγμένων, γιγνώσκων ὅτι ὁ κρύφα καὶ ἄνευ προηγουμένης ἐπι- 

σκοπικῆς ἀδείας τελούμενος γάμος ἄκυορός ἐστι καὶ ὡς μὴ ὑπάρξας, ὁ δὲ τελέ- 

σας ἱερεὺς εἰς αὐστηρὰς ὑποθάλλεται ποινάς, καὶ οὐδεμία, ὡς εἰκός, αἴτησις περὶ 

ἀναγνωρίσεως ἢ κυρώσεως τοιούτων γάμων ἀποδεκτή ἐστιν ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων 

ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν. Τὴν ἐκκλησιαστικὴν δὲ ταύτην ἀπόρασιν ἀνακινούμενοι 

καὶ τῇ αὐτῆς Ἱερότητι διὰ τῆς ἡμετέρας τῆς δε Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς ᾿Εγ- 

κυκλίου, ἐντελλόμεθα» αὑτῇ ἵνα καταστήσῃ ἁρμοδίως γνωστὴν πᾶσι τοῖς ἀνὰ τὴν 

ἐπαρχίαν αὐτῆς χριστιανοῖς ἐπιθλέπουσα δεόντως καὶ ἐν πάση ἀκριθείᾳ καὶ 

αὑστηρότητι τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διατεταγμένων. Η δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ 

ἄπειρον ἕλεος εἴη μετὰ τῆς αὐτῆς “Ἱερότητος. 

᾿Εγκίκλιος Πατριαρχικὴἡὴ καὶ Συνοδικὴ 21 Σεπτεμθρίου 1803. 

------Ν----: 
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ΓΟΝΕΩΝ ΚΑῚ ΤΕΚΝΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ 

λος στ" 

ΠΕΒΕΙΛΙΗΥΜΙΣ 

ῦέχνα νόμιμα. 

Τέχνα φυσικά. 

Πατρικὴ ἑξουσία. 

Νομιμ.οποίησις. 

δ. Παρὰ τίνι τῶν συζύγων διαμένουσι τὰ τέχνα μετὰ τὴν διαξυγίῳ 
0ο ου ο0ο «0ο «(0 

η. ο» το πα 

λύσιν τοῦ Ἰάμου. 

8. 60. ἡΤ]οβεσία. 

΄ ο, 

Ὑπάρχοντος νομίμου γάμου μεταξὺ τῶν συζύγων τοῦ 

Ν. Ι(. καὶ τῖις Μ. ἹΚ., κατὰ τεκμήριον τὸ ὑπὸ ταύτης γειν η” 

1, Κατὰ τεκμήριον νόµου, τὸ ἐν νομίμῳ γάμῳ συλληῇθὲν τέκνον 

πατέρα ἔχει τὸν ὀύζυγον τῆς μπτρὸς αὐτοῦ καὶ νόμιμον τέκνον κα- 

λεῖται, ἂν ἄλλως ὁ πατὴρ ἀπὸ γάμου δείκνυται 

Τὸ βραχύτατον τῆς κυοφορίας ὅριον, καθ᾿ ὃ δύναται νὰ γενντιθῇ 

τέκνον ζῶν εἶναι ἧι έραι 183, Πανδ. 3 8 19 (38 16), τὸ δ᾽ ὑότατον εἷ- 

ναι μιῆνες 10, ἤτοι ἡμέραι 3900 “Ὅθεν ἂν ἀναδρο. ικῶς ἀπὸ τῆς γεν- 

νήσεως, κατὰ τὸ χρονικὸν διάότημα τὸ παρεμπίπτον μεταξὺ τοῦ 

βραχυτάτου καὶ ἀπωτάτου τῆς κυοφορίας ὁρίου, ὑπῆρχε γάμος, τὸ 

τίκνον κατὰ τεκμττριον, καθ᾽ οὗ δὲν ἐπιτρέπεται ἀνταπόδειξις ὅτη- 

ριζοµένη ἐπὶ τοῦ βαθι οὔ τῆς τελειότητος τῆς ἀναπτίξεως αὐτοῦ, 

πατέρα ἔχει τὸν ἄνδρα τῆς τεκοίότις αὐτὸ χτιτοός:ἀργεῖ δὲ μόνον τὸ 

τικμήριον ἂν κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἧτο ἀποδεδειγμένως ἀδύνα- 

τος πᾶσα τῶν συζύγων ὀυνάψεια Ἡ τῆς μοιχείας τῆς γυναικὸς ἀπέ- 

δειξις καὶ κ περὶ τούτου ὁμολογία αὐτῆς δὲν ἀνατρέπει τὸ τεκμή- 

ριον, διότι ἀδύνατος ἀποθαίνει Ἱ ἔρευνα ἂν ἐκ τοῦ συζύγου ἣ ἐξ 

ἑτέρου συνέλαθεν {ι γυνι. 

Πάντα δὲ τὰ μῖι ὂν νομίμῳ γάμῳ γεννηθέντα τέκνα φυσικὰ κα- 

λοῦνται, µπτέρα μόνον ἔχοντα οὐχὶ δὲ καὶ πατέρα. 
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θὲν τέκνον παρήχθη ἐκ τῖς συναφείας αὐτῶν, συμφώνως 

τῷ νομίμῳ ἀξιώματι «ὁ πατὴρ ἀπὸ γάμων δείκνυται», καὶ 

ἑπομένως τοῦτο εἶναι γνήσιον καὶ νόμιμον τέκνον τοῦ (Κ. 

Κ., ἡ δὲ κατάθεσις τῖις γυναικὸς περὶ παραθάσεως τῖς 

περὶ τὸν γάμον πίστεως, οὐδόλως ὑποτίθησιν ὅτι τὸ ἐξ 

αὐτῆς τεχθὲν εἶναι νόθον. Μ. Σ. 26 (1812). 

Τις ἐνώπιον τοῦ εἰρημένου Μπτοοπολιτικοῦ Δικα.τη- 

ρίου ἀγωγῆς τοῦ νῦν ἐφεσιόθδίιτου κατὰ τῖς συζύγου αὖ- 
-- 2 Φ ε 5 / ν . . - 7 τοῦ, ἐχούσης ὡς ἀντικείμενον τὶιν πρὸ τοῦ γάμου παρθενο- 

ῥθορίαν αὐτῖις καὶ τὴν ἐξ ἀθεμίτου συναφείας αὐτῖις γέν- 

νησιν τέκνου ἀρτίου καὶ βιωσίµου ἐν διαστήματι ἓξ μηνῶν 
. ει ε - . - ” ε ή - ή . καὶ ἓξ ἡμερῶν ἀπὸ τῖς πρώτης ἡιιέρας τοῦ γάμου, τὸ Μη. 

τροπ.Δικαστήριον ὅλως ἐναντίον πρὸς τὰς ῥητὰς διατάξεις 

τοῦ νόμου παρεδέξατο καὶ προέθη, εἰς ἔκδοσιν ἀποφάσεως 

κπονττούσπς διαλελυμένον τὸν μεταξὺ αὐτῶν γάμων: 

ἄκυρος ὃ᾽ ἑπομένως εἶναι ἡ ἀπόφασις αὐτοῦ, διότι καθ᾽ ἃ 

λίαν ὀρθῶς ἰσχυρίζεται ἡ ἐφεσείουσα σύζυγος, ά) ὁ σύζυγος 

αὐτῖις οὐ μόνον μετὰ τὸν γάμον αὐτοῦ οὐδόλως ἰσχυρίσθν 

ὅτι ἦιν ἐκπεπαρθευμένν αὕτη, ἣν ὡς παρθέτον ἠγάγετο 

(᾿λρμ. Δ' 15, 10) καὶ οὐδεμίαν τοιαύτην ὑπόνοιαν ἐξέφρα- 
᾿ -ἀ54..-- Αα κ . ΄ . ο» / ε ” σε κατ’ αὐτῖις, ἀλλὰ καὶ μετά τινας ἀπὸ τοῦ γάμου ἡμέρας 

Ῥ ε ’ 3 ΄ - / - 3 / κατέθηκεν ὡς µάοτυς ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου τῶν ἐν Λέ- 

ρῳ πρωτοδικῶν ὅτι ἐν.καιρῶ τοῦ γάμου εἶρεν αὐτὴν παρ- 

θένον, καὶ β΄) διότι κατὰ τὸν νόμον (Βασιλ. 45.1, 10) ἀπο- 

φαινόμενον οὕτως: «ὁ τῇ ἑκατοστῆ  ὀγδοπκοστῇ δευτέρα 

τικτόµενος ἐν τῷ νομίμῳ χοόνῳ τίκτετα!», τὸ τέκνον τῖις 
’ 5 ’ τ ’ 9 . - δι. ω 

ἐφεσειούσης ἐγεννήθη 188 ἡμέι ας ἀπὸ τοῦ χρόνου τῖις µε- 

ταξὺ τῶν συζύγων ὁμιλίας, ἤτοι μετὰ ἓξ ἡμέρας ἀπὸ τοῦ 

ὡς ἀνωτέρω ὁριζομένου χοόνου: ἄρα ὁ ἰοχυρισμὸς τοῦ νῦν 

ἐφεσείοντος πρώην ὃ’ ἐνάγοντος ὅτι ἐπὶ τοῦ προκειμένου 
΄ 
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ἐμεσολάθηςε πλάνη καὶ δόλος οὐδεμίαν ἔχει ὑπόστασιν, 

καθ’ ὅσον ἀμφότερα ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐξελέγχον- 

ται ἀναδιθῃ. Ἱ. Σ. 93 (1890). 

ναι 

Τὸ ἐξ ἀθεμίτου γάμου γεννηθὲν τέκνον δύναται νὰ κλη- 

ρονομήση τὴν προῖκα τῖς ἀποθιωσάσης μητρὸς αὐτοῦ, 

τὴν διὰ τοῦ ἀθεμίτου γάμου συστπθεῖσαν, μὴν ὑπαρχόντων 

ἄλλων νομίμων τέκνων. Πρ.Ἱ. Σ. 91 Ίανουαρ. 18838. 

Τέκνον ὅπερ, ὡς ἐκ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ καταφαίνεται, συν- 

ελήφθη. καθ᾽ ὃν χρόνον ὁ ἐναγόμενος εὑρίσκετο ἔγγαμος 

μετ᾽ ἄλλις γυναικός, καὶ ὑποτιθεμένου ὅτι τοῦτό ἐστι τέ- 

κνον αὐτοῦ, οἱ ἡμέτεροι νόμοι ἐκήρυξαν πάντοτε ἄνευ οὐ- 

δενὸς δικαιώματος διατροφῖις Τι κληρονομίας πρὸς τὸν πα- 

τέρα αὐτοῦ, Νεαρὰ 89 περὶ νόθων κεφάλαιον 15: τελευ- 

ταῖον δ' ἡμᾶς τοῦ νόμου μέρος ἐνδέχεται ὥστε καὶ αὐτὸ 

τὴν προσήκουσαν τάξιν λαχεῖν, ἐξαριθμήσασθαι τίνες οὐδ᾽ 

αὐτοῦ τοῦ τῶν νόθων [ἄξιοι καθεστᾶσιν ὀνόματος: πρότε- 

ρον μὲν γὰρ πᾶς ὁ ἐκ συνελεύεσεων (οὐ γὰρ καλέσομεν γά- 

μων) δι νεφαρίων ἓν ἰνκέστων Τι δαμνάτων προελθών, οὗτος 

οὐδὲ φυσικὸς ὀνομασθήσεται οὐδ᾽ ἀπαστραφήσεται παρὰ 

τῶν γονέων, οὐδ᾽ ἕξει τινὰ πρὸς τὸν παρόντα νόμον με- 

τουσίαν. Μ. Σ. 5 (1864). 

Κατὰ τὰ καθεστῶτα νόμιμα ἐξομοιωθέντων πάντων τῶν 

φυσικῶν τέκνων οὐ δικαιοῦνται ἐνάγειν οὔτε αὐτὰ οὔτε αἱ 

φυσικαὶ αὐτῶν μητέρες ἐπὶ ἀναγνωρίσει καὶ διατροφῇ ὡς 

πατέρα οὐδένα, μὴ ἀναγνωρίζοντα τὸ τέκνον αὐτοῦ εἴτε 

ἐμπράκτως εἴτε δι᾽ ἐγγράφου Τι ποοφορικῖις ὁμολογίας. 

Μ. Σ. 5 (1864). 
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Κατὰ τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἐν ἰσχύϊ δίκαιον τὰ φισιιὰ τέκνα οὐκ 

ἔχουσι δικαίωµα κλιιρονομίας, Τι διατροφῖις ὡς πρὸς τοὺς 

πατέρας αὐτῶν, καθόσον αἱ νομικαὶ διατάξεις περὶ διατρο- 

φῖις καὶ κὀπιρονομίας ἀνεφέροντο μόνον εἰς τὰ ἐκ παλλα- 

κίας γεννηθέντα τέκνα, ἥτις πολλακία ἀνέκαθεν ἀπΊιγο- 

ρευµέν διὰ τῶν ἐκκδισιαστικῶν νόμων, ὕστερον κατηρ- 

γίθη τέλεον διὰ τῶν πολιτικῶν νόμων, Νεαρὰ 18 κεφ. 5, 

«εἰ γάρ τις τελευτῶν γνησίας αὐτῷ παντελῶς γονῖις οὐχ 

ὑπούσης..... τελευτήσειε μὴν διαθέμενος τὶιν οὐσίαν.... εἴη 

δ᾽ αὐτῷ κατὰ τὸν οἶκον ἕως τε περιῖιν ἐλευθέρα τε ἡ γυνὴ 

ἐν παλλακῖις σχήματι συνοῦσα καὶ παῖδες ἐξ αὐτῖις (τοῖς 

γὰρ τοιούτοις μόνοις ταῦτα νομοθετοῦμεν, ἔνθα παντελῶς 

ἀναμφισθήτπτός ἐστι ἥν τε τῖις παλλακλς κατὰ τὸν οἶκον 

σχέσις, ἵντε τῶν νόθων ἐκεῖσε γονή τε καὶ τροφὴ) δίδομεν 

αὐτῷ ναὶ ἀδιαθέτων τῶν γονέων τελευτώντων δύο τῖις πα- 

τρώας οὐσίας ἔχειν οὐγκίας. Νεαρὰ Λέοντος 91, ᾿Αρμέν. 

περὶ κληρονόμων 8 09. Μ. Σ. 5 (1864). 

Κατὰ τὸ Ρωμαϊκὸν καὶ Βυζαντινὸν δίκαιον καὶ κατὰ τοὺς 

ἱεροὺς κανόνας, ὅταν συνεστῶτος τοῦ γάμου συνάψῃ τις 

ἕτερον διαπράττει τὸ ἔγκλημα τῖις µοιχείας(Αρμ. Β, ς΄. 9. 

Δ. δ. Κανὼν τῖις ἐν Τρούλλῳ Οἰκουμ. Συνόδου), τὰ ὃ’ ἐκ 

τοιούτων σχέσεων γεννπθέντα τέκνα θεωροῦνται μοιχογέν- 

νητα, ἑπομένως οὐδόλως κέκτηνται ἐπὶ τῖις περιουσίας τοῦ 

πατρὸς αὐτῶν κὀπρονομικὰ δικαιώματα, οἷα καὶ τὰ ἐκ νο- 

μίμου γάμου τέκνα, ὡς οὖκ ὀρθῶς διατείνεται ἡ αἰτοῦσα. 

Ἱ. Σ. 44 (1886). 

Τὸ χωρίον τῖις 117 Νεαρᾶς κεφ. 6’. τοῦ Ἰουστινιανοῦ 

«εἴ τις υἱὸν Τι θυγατέρα ἔχων κἆπ.», οὐδόλως ἐφαρμόζεται 

ἐπὶ τῖις προκειμένης περιπτώσεως ἐπὶ τέκνων γεννπθέν- 
. ο ω , , ο. 

των ἐκ πατρὸς διατελοῦντος ἐν γάμῳ νομίμῳ μεθ” ἑτέρας 
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γυναικός, ἐκ γάμου τουτέστιν ἀθεμίτου καὶ ἀκύρου, τοῦτο 

δὲ ἀποδεικνύεται ἔκ τε τῖις φράσεως «ἐλευθέρας γυνα κὸς 

μεθ’ ἧς γάμος συνίστασθαι δύναται» καὶ ἐκ τῖις κατωτέρω 

ἀναφερομένης, «ἐντεῦθεν γὰρ καὶ μετὰ τῖς μητρὸς αὐτῶν 

δείκννται νόμιμον ἐσχηκέναι γάμον, ὥστε μηδὲ παρ’ αὐὖ- 

τῖις πρὸς τὶν τοῦ γάμου πίστιν ἑτέραν ἀπόδειξιν ἐπιζη- 

τεῖσθαι κτλ..». Ἱ. Σ. 44 (1886). 

8 3. 

Οἱ γονεῖς κατὰ τὰς ἀναλλοιώτους ἀρχὰς τοῦ φυσικοῦ δι- 

καίου δύνανται διεκδικεῖν καὶ δι᾽ οἱουδήποτε θεμιτοῦ μέ- 

σου λαμθάνειν τὰ ἴδια τέκνα, μάλιστα ἀνήλικα ὄντα, ὅπου 

καὶ ἂν ἀνεύρωσι ταῦτα, οὐδόλως γεννωμένης ἐντεῦθεν ἐνο- 

χτις αὐτῶν εἰς ἀπαιτήσεις ἀποζπμιώσεων. Μ Σ.86 (1865). 

Μόνος ὁ πατὴρ κέκτηται τὴν ἐπὶ τῶν τέκνων ἐξουσίαν, 

ἐξ ἧς ἀποορέει καὶ τὸ δικαίωµα τοῦ παρ’ ἑαυτῷ ἐκτρέφειν 

τὰ τέκνα, ἡ δὲ µήτπο τότε μόνον προτιμᾶται νὰ ἔχῃ τὰ τέ- 

κνα παρ᾽ ἑαυτῇ, ὅταν διὰ τὴν νηπιώδη αὐτῶν ἡλικίαν χρή- 

ζωσι τῖις μπτρικῖις περιθάδψεως. Μ. Σ. 1 ({813}. 

Ἴῶντος τοῦ συζύγου, ἡ σύζυγος δὲν δικαιοῦται ἵνα ἐξα- 

σκῇ τὶιν πατρικήν ἐξουσίαν καὶ κινῇ, δίκας αὐτεπαγγέλτως 

καὶ ἄνευ τῖις ἀδείας αὐτοῦ. ΤἜ ΘΠ ΠΠΒΡΕ 

5 Δ: 

Τὸ φυσικὸν τέκνον νομιμοποιεῖται μετὰ τὸν γάμον τῶν 

φυσικῶν αὐτοῦ γονέων. Πρ. Ἱ. Σ. 8 Ἰουνίου 1885. 

1. Τέκνον δυλληφθὲν μὲν πρὸ τῆς τελέσεως τοῦ γάμου, γεννηθὲν 

όμως μετ᾽ αὐτίιν δὲν ἔχει χρείαν ἄλλης νομιμοποιήσεως. Ν. 11.Ιζωδ. 
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Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς παρ᾽ ἡμῖν ἀπὸ μακροτάτων χρόνων 

ἰσχυούσηις νομολογίας μόνος ὁ ἐπιγενόμενος γάμος ἄνευ 

οὐδεμιᾶς ἑτέρας διατυπώσεως καὶ ἀποδείξεως συνεπάγε- 

ται τὴν νομιμοποίησιν τοῦ πρὸ αὐτοῦ γενηθέντος τέκνου, 

ὡς βεθαιοῦται ἐκ τοῦ προχείρου νομικοῦ τοῦ Θεοφίλου 

ἐπισκόπου Καμπανίας. Μ. Σ. 387 (1896). 

5 5. 

Κατὰ τὶιν ριζ’. κεφ. ε΄ ἰουστινιάνειον νεαράν, ἐπειδὰν ὁ 

πατὴρ τὶνν πρόφασιν τῆς διαζεύξεως παράσχῃ καὶ ἡ μήτηρ 

εἰς δεύτερον γάμον οὐκ ἔλθῃ τρέφεσθαι παρὰ τῇ μητρὶ 

τοὺς παῖδας τὰς δαπάνας τοῦ πατρὸς παρέχοντος. 

Πρ. Π.Σ. 1148. [Κ. Κριτίου ας ου, 

Τῷ δικαστῇ. ἀπόκειται ἵνα ἀποφασίση, καθ’ ἃ τὰ συμφέ- 

ροντα τῶν ἐκ τοῦ λυθέντος γάμου παραχθέντων τέκνων 

ὑπαγοοεύουσι, εἰς ποῖον τῶν διαζευχθέντων συζύγων ὁ- 

φείλουσι τὰ τέκνα διαμένειν. Μ. Σ, 11 (1865), 

Κατὰ τὸν νόμον τὰ τέκνα ἀνατρέφονται καὶ διατρέφονται 

παρὰ τῷ ἀναιτίῳ τῶν διαζευχθέντων δαπάναις τοῦ κατὰ 

νόμον ὑποχρέου πρὸς διατροφήν. Νεαρὰ 117 κεφ. Ἱ 

Μ. Σ. 600 (1861). 

(5. 91]. Διὰ τῆς τελέδεως τοῦ γάμου ἐπέρχεται νομιμοποίηοις τοῦ 

πρὸ αὐτοῦ γεννηθέντος τέκνου, ὡσεὶ τοῦτο ἐν τῷ γάμῳ ἐτέχθη, διότι 

μετὰ τῖιν Νεαρὰν 89 τοῦ Λέοντος, ἡι γενομένηι ἱερολογία καὶ ἵν ἀπο- 

δοχίι τῆς ἀναγνωρίδεως καὶ νομιμοποιήδεως περιττῖν καθιότῶσι 

πιᾶόαν ἄλλην διὰ προικφων ὀόυμόολαίων ἢ ἄλλων γαμικῶν ἐγγρά- 

ᾧων ἀποδοχίιν τῆς ἀναγνωρίδεως, ἀφοῦ μάλιότα οὐδέποτε τὶν ἀπέ - 

κρουόεν ὁ ἀναγνωρισθείς. Ν. 10 Κωδ. (0. 21), Νεαρὰ 18 κεφ. 11, 

Βασιλ. 95.1, Νεαρὰ {18 κεφ. ὁ) ᾿Αρείόυ Πάγου ἀποφ. 51 (Ι510). 
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Τοῦ γάμου λυομένου ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ἀνδρὸς τὰ ἐκ 
- , ’ νά 7 . -- νά ’ 

τοῦ γάμου τούτου τέκνα μένουσι παρὰ τῇ ἀθώᾳ συζύ- 

γῷ πρὸς ἀνατοοφήν. Μ,Σ. 91 (1813), 

6 6, 

Κατὰ τοὺς θείους νόμους καὶ κατὰ τὴν 5’ νεαρὰν τοῦ βα- 

σιλέως κυροῦ Λέοντος τοῦ σοφοῦ οἱ υἱοθετιιθέντες νομίμως 

λαμθάνουσι τὰ δίκαια τῖις κληρονομίας τῶν υἱοθετησάντων 

αὐτοὺς γον έων καὶ γνήσιοι παῖδες λογίζονται, ὡς τῖις ἐξ 

υἱοθεσίας συγγενείας ἀπὸ Θεοῦ καὶ διὰ θείων εὐχῶν τελε- 

τῖις συνισταμένης: τὴν δὲ πνευματικὴν συγγένειαν τιμιω- 

τέραν εἶναι τῖις φυσικῖις καὶ σαρκικῆς ἀπὸ τῶν θείων νό- 

μων δηλοῦται σαφέστατα. Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων καὶ 

1. Κατὰ τὴν κρατοῦσαν νομολογίαν ἵν υἱοθεδία τελεῖται ἄνευ {ε- 

ροτελεστίας ἐνώπιον τῶν Μικτῶν Δικαστηρίων διὰ δικαδτυκῖς ἀπο- 

ῥάόεως, ἑκδιδομένης κατὰ τὴν ἐπ᾽ ἀναφορᾷ διαδικαδίαν, εἰ καὶ αὔ- 

τη, ὡς καθαρῶς πνευματικὸν ζήτημα, ὑπάγεται λόγῳ ὕλις εἰς τίν 

ἁρμοδιότητα τῶν Πνευματικῶν Δικαδτπρίων. 

Υἱοθεσίας ὑπάρχουσι δύο εἴδη, ἵν εἰδποίηοις, ὅταν ὁ υἱοθετού- 

μενος ἦναι αὐτεξούσιος καὶ ἱν κυρίως υἱοθεσία, διακρινοµένπι εἰς 

πλήρη καὶ ἀτελῆ, ὅταν ὁ υἱοθετούμενος διατελῇ, ὑπὸ τὴν πατρικὶν 

ἄλλου ἐξουδίαν. Πλήρης μὲν υἱοθεσία ὑπάρχει ὅταν ὁ φυσικὸς πατὴρ 

δίδῃ. εἰς υἱοθεσίαν ὑπεξούδιον τέκνον πρὸς ἀνιόντα ὃκ πατρὸς ἃ 

μπτοὺς ἣι ὅταν ὁ πάππος δίδῃ. πρὸ ἐξωτικὸν εἰς υἱοθεόίαν ἔγγονον 

ἢ ἀπώτερον κατιόντα ἐᾷΦ᾽ ὅσον ζῆ ὁ πατὴρ αὐτοῦ: ἀτελὶις δ᾽ ὅταν 

ὁ φυσικὸς πατῖρ δίδῃ εἰς υἱοθεσίαν ὑπεξούσιον τέκνον πρὸς 

ἐξωτικόν. 

Ἐπὶ εἰδποιήσεως καὶ υἱοθεδίας ἰδχύουθιν αἱ ἑξῆς ἀρχαί : 

α΄.) Ὁ υἱοθετῶν δέον νὰ ἦναι αὐτεξούδιος καὶ πρεσθύτερος τοῦ 

υἱοθετουμένου κατὰ ὀκτωκαίδεκα ἔτη. 

β’.) Τὸ χειραφετπθὲν τέκνον δὲν υἱοθετεῖται καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ 

αὐτοῦ, 

14 



ση 

210 Γονέων καὶ τέκνων σχέσεις 8 6. 

τοῦ τοιούτου διορισμοῦ καὶ τῖις τῶν ὑπαρχόντων ἰδιοθε- 

λοῦς διαθέσεως ἀμφοτέρων τῶν διαληφθέντων (υἱοθετούν- 

των) γονέων, τῖις αὐτοῦ πανιερότητος καὶ τῖις αὐτῖις ἐκλαμ- 

πρότητος ἐχόντων τὸ κῦρος καὶ τὴν ἰσχὺν καὶ παρὰ τῶν 

θείων καὶ ἐκκδαισιαστικῶν νόμων, κἀντεῦθεν κρατυνομέ- 

νῶν, ὅστις ἂν τολμήσοι τῶν συγγενῶν Τι τῖις αὐτοῦ πανιε- 

ρότητος Τι τῖις αὐτῖις ἐκλαμπρότητος μετὰ θάνατον ἣν ἑνὸς 

ἐξ αὐτῶν Ἰν καὶ ἀμφοτέρων ἀνατρέψαι καὶ ἀκυρῶσαι τὴν 

τοιαύτην αὐτῶν διάταξιν, καὶ τὸν διορισμὸν τῶν ὑπαρχόν- 

των αὐτῶν, δικαίαν οὖσαν καὶ εὔλογον καὶ νόμιμον, καὶ Τι 

τῖις θετῖις παιδὸς αὐτῶν ταύτης Ἑλένης ὡς ὑπεξουσίου, ἓν 

τῶν δωρπθέντων αὐτῇ, πραγμάτων ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν γο- 

νέων ὡς συγγενικῶν ἀντιποιεῖσθαι καὶ ζητεῖν ἀποσπᾶσαι 

γ΄.) Υἱοθεσία μέχρις ὡρισμένου χρόνου δὲν ἐπιτρέπεται. 

Ἰδίᾳ δ᾽ ἐπὶ εἰδποιιόεως ἀπαιτεῖται ἵνα μὴν ἐμφιλοχωρῇ ἐν αὐτῇ 

ἰδιοτέλεια ἂν ὑποκρύπτηται ἀθέμιτος αἰτία, ἵνα ὁ υἱοθετῶν μὴν ἔχῃ 

ἄλλα γνήσια Τι θετᾶ τέκνα καὶ ἵνα ἔχῃ συμπεπλιρωμένον τὸ 00 

τῆς ἠιλικίας αὐτοῦ ἔτος. 

Πρὸς τέλεσιν τῆς υἱοθεδίας ἐν γένει ἀπαιτεῖται ἐνώπιον τοῦ δι- 

καὀτηρίου δήλωσις τοῦ υἱοθετοῦντος καὶ τοῦ εἰς θέσιν δίδοντος, 

ἐπὶ παρουδίᾳ τοῦ υἱοθετουμένου μῖι ἀντιλέγοντος. 

Διὰ τῆς εἰοποιήθεως καὶ τῆς πλήρους υἱοθεσίας τὸ θετὸν τέ- 

κνον ἐξομοιοῦται κατὰ πάντα τῷ γνπόίῳ, ὡς πρὸς τὸν θετὸν πατέ- 

ρα καὶ τοὺς ἐξ ἀρῥενογονίας ὀυγγενεῖς αὐτοῦ, οὐχὶ δὲ καὶ ὡς πρὸς 

τὶνν γυναῖκα τοῦ θετοῦ πατρός, ὑποθάλλεται τ. ἔ. ὑπὸ τῖιν πατρι- 

κιν τοῦ θετοῦ πατρὸς ἐξουσίαν, φέρεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ καθί- 

σταται ὀυγγενῖις τῶν κατιόντων καὶ τῶν ἐξ ἀρρενογονίας όυγγε- 

νῶν αὐτοῦ. 

Διὰ τῆς ἀτελοῦς υἱοθεθίας τὸ τέκνον δὲν ἐξέρχεται τῆς πατρι- 

κῆς ἑξουσίας τοῦ Φυδικοῦ αὐτοῦ πατρός, ἀλλὰ θεωρεῖται ἐξωτικὸς 

πιρὸς τῖιν θετῖν οἰκογένειαν, κατ᾽ ἐξαίρεσιν κλπιρονομῶν ἐξ ο. 

του μόνον τὸν θετὸν πατέρα. 
΄ 
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παρ’ αὐτῖις οἰφδήτινι τρόπῳ, πολὺ ἲν ὀλίγον προγονικὸν 

«πρᾶγμα καὶ ἐνόχλνσιν οἱανοῦν ἐμποιῖισαι αὐτῆ, ὁ τοιοῦτος 

ὁποῖος ἂν ἡ ἀφωρισμένος εἴη κλπ. 

Γρ. Π. Σ. (17...) Κ. Κριτίου σ. 976. 

Κατὰ τὴν 12’. Νεαρὰν τοῦ Καίσαρος Λέοντος (᾿᾽Αρμ. Β. 

"ι΄ 4) ὁ βουλόμενος υἱοθετεῖσθαι μῖι μόνον παρὰ τοῦ βασι- 

λέως, ἀλλὰ παρὰ παντὸς τοῦ καθ ἑκάστην χώραν τὸ ἄρχειν 

καὶ διέπειν λαχόντος τὴν ἐξουσίαν δύναται λαμθάνειν, 

τοιαύτη δὲ ἀρχὴ εἶναι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ 
ς . Ζ Ζ κ. ᾳ δν ΧΑ; - 

αἱ κατὰ τόπους Μητροπόλεις καὶ ἘἨπισκοπαὶ ἐνώπιον τῶν 

ὁποίων τελοῦνται ἀνέκαθεν ἀπὸ τοῦ τῆς ἁλώσεως χρόνου 

τὰ τῖις υἱοθεσίας. Μ. Σ. 90 (1880). 

Ἡ υἱοθεσία τελεῖται ἐπ᾽ ἀναφορᾷ ἐνώπιον τοῦ Συμ- 

θουλίου. Μ. Σ. 38 (1875). 

-. Ἐπειδὴ, ἡ ἀληθὴς υἱοθεσία ἡ τὴν πνευματικῖν συγγέ- 

νειαν ἀποτελοῦσα καὶ συγκροτοῦσα οὐ διὰ ψιλῶν λόγων, 

ἀλλὰ δι’ ἱερολογίας καὶ ἀναγνώσεως τῶν ὡρισμένων εὐχῶν 

ὀφείλει γίγνεσθαι κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν διατύπωσιν, 

ἐὰν οὐδεμία τοιαύτη ἱερὰ τελετὶν ἀποδειχθῇ. λαθοῦσα χώ- 

ραν ἐπὶ τῶν συζευχθέντων εἰς γάμον (καὶ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ 

υἱοθετηθέντων), τότε καὶ οὐδεμία κατὰ τῆς νομιμότητος 

τοῦ συνοικεσίου αὐτῶν προκύπτει αἰτίασις, ἅτε δὴ, τῖις διὰ 

λόγων μόνον εἰσποιήσεως αὐτῶν, ὡς τέκνων γνησίων, μὴν 

ἀποτελούσης πνευματικὴν ἐξ υἱοθεσίας συγγένειαν, ἀλλὰ 

διαδοχῆς βούλησιν ἐκδπλούσπς καὶ παροχὴν υἱϊκῶν δι- 

καιωιιάτων βεθαιούσης. Ρήτρα Πατρ. Ἰούλιος 1874. 

Κυρίως αἱ υἱοθεσίαι γίνονται ἐγγράφως, τὸ δὲ τῆς υἱοθε- 

σίας ἔγγραφον ἐπικυροῦται ὑπὸ τῖις ἀρχῖις, ἀλλ᾽ οὐχ ἧττον 

εἰς τοὺς παλαιοτέρους χρόνους καὶ πρὸ 890 καὶ 40 ἐτῶν, 

ὅτε δὲν ἐτπροῦντο ἀκριθῶς οἱ τύποι ἐν γένει ἐν τοῖς δικα- 
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στηρίοις, οὔτε ἀκριθῖι ληξιαρχικὰ βιθλία ὑπῖιρχον, ἐγίνον- 

το καὶ προφορικῶς, ἑπομένως νῦν προκειµένου περὶ τοιαύ- 

της υἱοθεσίας, ἀρκεῖ μόνον ἵνα ἀποδείξῃ ταύτην ὁ ἐνδιαφε- 

ρόμενος ἁρμοδίως διὰ μαρτύρων.. Πρ. Ἱ. Σ. 4 Μαΐου 1885. 

Εἰς ἀπάντησιν δηλοῦντες τῇ αὐτῆς Ἱερότητι ὅτι ἐν τῷ 

ἱερῷ εὐχολογίῳ ὑπάρχει κατακεχωρηµένπ Ἢ ἀκολουθία 

τῖις υἱοθεσίας, ἐν ἣ διαγράφεται καὶ ὁ τρόπος καθ’ ὃν παρ᾽ 

ἡμῖν λαμθάνει χώραν ἔγκυρος υἱοθεσία, παραπέμπομεν 

αὐτῖιν ἐκεῖ πρὸς ὁδηγίαν αὐτῖις καὶ ἐνέργειαν τῶν δεόντων. 

Γρ. Π. Δόριος 1887. 

᾿Απορριπτέα ἐστιν ἡ προκειμένη αἴτησις περὶ υἱοθετή- 

σεως τοῦ εἰρημένου θυγατρίου ἡ γενομένη παρὰ τοῦ Δ. Β. 

δόγματος δυτικοῦ, ἐπαγγελλομένου τὸν λαχειοπαίκτην ἐν 

ταῖς ὁδοῖς καὶ συζῶντος παρανόμως μετὰ τῖις ἑτέρας αἰ- 

τούσιις Ἑλένης, ὡς ἀσύμφορος ὑπὸ ἠθικὴν καὶ θρησκευ- 

τικὶνν ἔποψιν εἰς τὸ εἰρηιιένον θυγάτριον. 

Πρ. Μ. Σ.  ᾿Απριλίου 1881. 

Ἡ υἱοθεσία τελεῖται δι’ ἀποφάσεως τοῦ Δ.Ε.Μ. Συμθου- 

λίου, πειθομένου μετὰ σύμφωνον δήλωσιν τῖις βουλήσεως 

τῶν υἱοθετούντων, τῖις υἱοθετουμένης καὶ τῶν εἰς θέσιν δι- 

δόντων περὶ τοῦ ὅτι ἡ υἱοθεσία συμφέρει τῇ υἱοθετουμένῃ. 

Μ. Σ. 185, 188 (1899). 

------οοε------ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

---ε:ε-»..---- 

ΠΕΡΒΙΛΗΥΜΙΣ 

8 1. Γενικοὶ ὁρισμοί. 
8 432. Σύνθεσις δικαστηρίου. 

6 8. Διάδιχοι. 

6 4. Πληρεξουσιότης. 

8 ὅ. ᾿Εξαίρεσις δικαστοῦ. 

6 6. Κοινοποίησις. 

5 7. Ἐρημοδικία. 

8 8. ᾿Εκκρεμοδικία. 

8 9. Παρέμθασις. 

ἃ 10. Δικαστιχὰ τέλη. 

8 11. ᾿Αναστολὴ τῆς δίκης. 
8 12. Παραίΐτησις καὶ συµθιθασµός. 

6 18. Δεδικασμένον. 

δ 1. 

᾿Αρνηθέντος τοῦ ἐναγομένου ἵνα ἀπαντήσῃ ἐπὶ τῖις οὐ- 

σίας τῖις ὑποθέσεως ἐπιδινάζονται πᾶσαι αἱ ἀπαιτήσεις τοῦ 

ἐνάγοντος, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχῃ ἔνστασίς τις, ἣν τὸ δικαστή- 

ριον ὀφείλει νὰ λάθῃ ὑπ’ ὄψιν ἐξ ἐπαγγέλματος. 

Μ.Σ. 5 (1871). 

1. Τὰ θεμελιώδη δόγματα τῆς δικονομίας ἐν γένει εἶναι τὰ 

ἑπόμενα. 

Α΄. Νεπιο ]π4εχ οἷπο αοίοτο, δὲν ὑπάρχει δικαθδτὶις ἄνευ ἐνάγοντος, 

ἣ ἄλλως ὁ δικαστὴς δέον νὰ μῖ δικάζᾳ αὐτεπαγγέλτως (|ιἠεχ πο 

Ῥτοσεάαί εχ ο[[ἱοίο) ἀλλὰ νὰ περιορίζηται μόνον εἰς τὰς αἰτήσεις τῶν 

διαδίκων (πο οδί αἰίτα ρεία ρατίίηπι), ἐκτὸς ὑκείνων αἵτινες δύνανται 

νὰ προόδπιθῶσδιν ἐξ ἐπαγγέλματος ἣιὶ κατὰ πᾶσαν ὁτάθιν τῆς δίκης. 

Β΄, Οαοὰ ποη ἰη ἀεἰἰβ ποπ ἰη πιιπἆο, δΊιλ, ὁ δικαστὴς πρέπει νὰ δι- 

κάζῃ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν προταθέντων γεγονότων καὶ ὀυμφώνως πρὸς 
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Κατὰ γενικὸν ἀξίωμα ὁ δικαστὶις δὲν πρέπει νὰ δικάζη 
” ιά 3 ε ή - ν « 4 Ἀ 

μήτε προθαίνῃ εἰς οἰανδήποτε πρᾶξιν δικαστικὴν πρὶν ἢ 

ἀκροασθῇ ἀμφοτέρων τῶν δικαζομένων. Ἱ.Σ. 10 (1889), 

Ὀρθὸς ἐστὶν ὁ ἰσχιρισμὸς τοῦ ἐφεσιθλήτου ὁ προτεινό- 

μενος ἐναντίον τῶν τυπικῶν ἀκυρωτικῶν τῖις ἀγωγῖις ἐν- 

στάσεων τῖις ἀντιδίκου αὐτοῦ, ὅτι τοιαῦται ἐνστάσεις δέον 
ν / 9 / 5) ω 39 ΄ ᾽ δν. ἘΝ 2 

ἵνα προτείνωνται ἀμέσως ἅμα τῇ ἐμφανίσει εἰς τὸ δικαστή- 

ριον, ἄλλως δὲ καλύπτονται καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ γίνῃ 

περὶ αὐτῶν λόγος εἰς τὰς κατόπιν συνεδριάσεις εἴτε ποω- 

τοδίκως εἴτε κατ’ ἔφεσιν, ἀλλὰ τοῦτο δὲν δύναται ἵνα ῥηθῇ, 

τὰς προσαχθείδας ἀποδείξεις, οεευπάπηι α]]οσαία εἰ ρτοραία, οὐχὶ δ᾽ ἐπὶ 

τῇ βάσει ἐξωδίκων πληροδοριῶν, ἃς τυχὸν ὡς ἰδιώτης ἔχει. 

Γ΄. Τὸ δόγμα τῆς προφορικῆς καὶ ἐγγράφου, δνμοδίας καὶ µυ- 

ὁτικῆς διαδικασίας. 

Ἔγγραδξος καὶ μυστικῖι διεξάγεται ἡ διετὸς τοῦ ἀκροατπρίου δια- 

δικασία ὡς ἡ ἀγωγὴ καὶ αἱ ἀποδείξεις, ἓν τῷ ἀκροατπρίῳ δὲ τὰ πρα- 

κτι]κὰ καὶ αἱ ἀποφάσεις. καὶ συνήθως αἱ ποοτάσεις, Προδορικῶς δὲ 

καὶ δημοσίως διεξάγεται ἵν ἐπ᾽ ἀκροατηρίου διαδικασία, ἀλλὰ μόνον 

ἐν τοῖς Μικτοῖς οὐχὶ δὲ καὶ ἐν τοῖς Πνευματικοῖς Δικαστποίοις, ἕνε- 

κα τῆς Φύσεως τῶν ἐν αὐτοῖς δικαζομένων ὑποθέσεων. 

Δ’. Απάΐαιητ εἰ εἰίετα ρατ6ο, οὐδεὶς πρέπει νὰ δικάζηται ἀννκουότος, 

ὁ δικαστὴς ὀφείλει νὰ μὴ διικάσῃ τὸν ἀπολιπόμενον τοῦ δικαότη- 

ρίου διάδικον, ἂν πλη!'ιελῶς ἣι μηδαμῶς ἐκλητεύθπ οὗτος. 

Ε΄’. Τὸ δόγμα τοῦ ἄνευ ἐπικονρίας δικάζεσθαι, καθ” ὃ οἱ διάδι- 

κοι ὀφείλοιισιν ἵνα κατὰ τὴν πρώτην ἐπ᾽ ἀκροατπρίου συζήτησιν 

ὑποθάλλωσι τὰς προτάδεις καὶ τὰς ἐνστάσεις αὐτῶν, μὴν ὑποθάλλον- 

τες δὲ τοιαύτας ἀποκλείονται βραδύτερον, ἐκτὸς ὡρισμένων περι- 

πτώσεων. 

ΣΤ’. Τὸ δόγμα τοῦ πολιμελοῦς τῶν δικαότηρίων καὶ τῶν δύο 

βαθμῶν τῆς διαδικασίάς. 

7’. Τὸ δόγμα τῆς νομίμου δικαιοδοσίας, καθ᾽ ὃ οὐδεὶς ἀφαιρε: 

τέος τῶν δυὀικῶν αὐτοῦ δικαστῶν, τῶν ἑδρευόντων ἐν ὡρισμένῳ 

καὶ σταθερῷ τόπῳ. 
΄ 
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ἐπὶ τοῦ προκειμένου θέματος, διότι οὐ μόνον ἐν τῇ προδι- 
΄ 

κασίᾳ δὲν ἐτποήθπσαν αἱ δικονομικαὶ διατάξεις τῶν κειμέ- 
ή 

νῶν νόμων, ἀλλὰ καὶ ἡ, δίκη ἐγένετο παρὰ τὰ νόμιιια ἐν ὥρᾳ 

νυκτός, δὲν ἐδόθη δὲ τῇ τότε ἐναγομένῃ νῦν δ᾽ ἐφεσειού- 

ση καιρὸς ἵνα σκεφθῆ πρὸς ἀπολογίαν, καθὸ ἀγνοούσῃ τὴν 

αἰτίαν τῖις προσκλήσεως αὐτῖις ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει καὶ 
ς εὑρεθείσῃ ὅλως ἀνυπερασπίστῳ καὶ διὰ τοῦτο συγγνωστῇ 

οὔσῃ, καὶ διότι τὰς ἐν λόγῳ τυπικὰς ἐνστάσεις προὔτεινεν 

οὐχὶ ἐν τῇ συνεδριάσει ἐκείνῃ, ἀλλ᾽ ἀμέσως τὴν ἐπιοῦσαν; 
9 « ’ / αν ΟΝ ε Άι νὁ 

ὥστε κατὰ τύπους ἀκυρωτέαι εἰσὶν αἱ ἐκκαλούμεναι ἀπο- 

φάσεις, διότι κατὰ τὸν νόμον «τῖις πρωτοτύπου αἰτίας μὴν 

ἐορωμένης, οὐξὲ τὰ παρακολουθήματα ὡς ἐπίπαν ἔῤῥωται» 

(᾿Άριι.πεοὶ κανόνων διαφόρων κτλ. Β.49). Ἱ.Σ.81[1889). 

Προκειμένηις δίκτις περὶ διατροφῖις τέκνων ἡ ἀπαίτησις 

ς 

πληρωμῖις ἐξόδων γεννήσεως, βαπτίσεως κλπ. αὐτῶν, μὴ 

ἀναφερομένη ἐν τῇ ἀγωγῆ μηδὲ προταθεῖσα κατὰ τὴν πρώ- 

την ἐπ) ἀκοοατπρίου συζήτησιν, δὲν δύναται νὰ ληφθῇ. 

ὑπ᾽ ὄψιν. Μ. Σ. 145. (1830]}. 

Διαδικασία ἄνευ ἀγωγῆς καὶ νομίμου παραστάσεως τῶν 

διαδίκων θεωρεῖται κατὰ νόμον ὡς μὴ γενομένη. 

Μ.Σ. 949 (1892). 
Πρὸς τακτικὴν κατὰ νόμον ἐκδίκασιν ὑποθέσεώς τινος 

οἱουδήποτε δικαστποίου, ποοαπαιτεῖται ἡ νόμιμος κοινο- 

ποίησις τῖις ἐπιδίκου ἀγωγῖις πρὸς τὸν ἐναγόμενον, μετὰ 

σχετικῖις κλήσεως πρὸς παράστασιν αὐτοῦ πρὸ τοῦ δικα- 

στηρίου κατὰ τὶν ὁρισθησομένην δικάσιµον, ὡς καὶ ἡ με- 

τὰ τὴν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν διαδίκων μερῶν συζήτησιν τῖις 

ὑποθέσεως ἀπαγγελία ὑπὸ τοῦ προέδρου τοῦ δικαστιρίου 

ὅτι ἐνπιούχθιι πεπεραιωμένι καὶ συζήτησις καὶ ὅτι εἰσέρχε- 

ται τὸ δικαστήριον εἰς διάσκεύιν. Ἱ. Σ. 161 (18959). 
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Ἡ ἔνστασις ἀκυρότητος ἕνεκα τυπικῶν λόγων διαθήκης, 

μὶν προταθεῖσα μήτε πρωτοδίκως μήτε κατ᾽ ἔφεσιν δὲν δύ- 

ναται νὰ προταθῇ κατὰ πρῶτον κατ᾽ ἀναίρεσιν, ὡς μὴν οὗσα 

δημοσίας τάξεως. Μ. Σ. 391 (1895). 

8 4: 

Ἡ Ἐχκλησία ἀνέχεται ἵνα μετὰ τῶν ἀρχιερέων δικάζωσιν 

οἱ δπμογέροντες Ἰωαννίνων τὰς συζυγικὰς διαφοράς, διότι ρας, 

συνήθως δὲν ὑπάρχουσι πρόσωπα ἐκ τοῦ κλήρου πρὸς σχη- 

ματισμὸν τοῦ περὶ τὸν ἀρχιερέα Ἐκκδλισιαστικοῦ Πνευμα- 

1.Περὶ ὀυνθέόεως τῶν Ἐκκλπόιαστικῶν Δικαστηρίων ὅρα ἢ ὁ καὶ Ἰ 

Εἰδαγωγῆς. Περὶ τοῦ αὐτοῦ θέματος πραγματεύεται καὶ ἵν ἑπομένη 

ἀπὸ 31 Ἰανουαρίου 1881 πατριαρχικὶ καὶ συνοδικίι ἐγκύκδιος. 

Πολλάκις συµθαίνει ἵνα πολλαὶ ὑποθέσεις ἐκ τῶν ἀναγομένων εἰς τὴν δι- 

καιοδοσίαν τῶν ἁγίων ᾿Αρχιερέων ἀναφέρωνται εἰς τὰ Πατριαρχεῖα πρὶν ἢ ἐκ- 

δικασθῶσι πρότερον ἐνώπιον τῶν ᾿Επισκοπικῶν ἣ Μητροπολιτικῶν Δικαστηρίων. 

Ἐπειδὴ δὲ συνεπῶς αὗται στεροῦνται πρωτοδίκων ἀποφάσεων, οὐ μόνον σύγ- 

χύσις καὶ βραδύτης ἐπέρχεται εἰς τὴν διεξαγωγὴν τῶν ἐπ᾽ αὐτῶν δικῶν ἀλλὰ 

καὶ τῇ ᾿Εκκλησίᾳ καὶ τοῖς ἀρχιερεῦσι παρέχονται ἀσκόπως πράγματα. διὰ τὴν 

προκύπτουσαν ἐκ τούτων ἀνταλλαγὴν μακρᾶς ἀλληλογραφίας πρὸς διαφώτι- 

σιν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τοῖς διαδίκοις αὐτοῖς πρὸς τῇ δαπάνη καὶ ματαίᾳ ἀπω- 

λείᾳ χρόνου καὶ παντοίων ἄλλων ἀπροόπτων δυσχερειῶν καθίστανται πρόξβ- 

νοι, "Οθεν πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ λοιποῦ τοιούτων ἀτόπων ἀποτελεσμάτων, προ- 

ερχοµένων προφανῶς ἐκ τῆς μὴ τηρήσεως τῆς τάξεως καὶ διατυπώσεως τῆς ὑπὸ 

τῶν δικαστικῶν νόμων ἐπιθαλλομένης τοῖς διαδίκοις, σκεψάμενοι συνοδικῶς 

ἔγνωμεν διευθῦναι τοῖς ἁγίοις ἀρχιερεῦσι καὶ δὴ καὶ τῇ Αὐτῆς ἀρχιερωσύνη 

τὴν παροῦσαν ἡμετέραν πατριαρχικὴν καὶ συνοδικὴν ἐγκύκλιον ἐπιστολήν, δι 

ἧς πρῶτον μὲν ἀνσφέρομεν ὅτι, ὡς γνωστὸν σὐτῇ, διὰ μὲν τὰς ἱερὰς Μητροπό- 

λεις πρωτοδικεῖα εἰσὶ τὰ τῶν ᾿Επισκοπῶν αἰτῶν δικαστήρια, διὰ δὲ τὰ Πατρι- 

αρχεῖα τὰ τῶν Μιτροπόλεων, ἅτε δὴ τῶν μὲν εἰς ἐκείνας τῶν δὲ εἰς ταῦτα 

καθ ἱεραρχικὴν τάξιν ἀμέσως ὑπσγολένων, ὅτι δὲ κατὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην ἐφε- 

τεῖα εἰσὶ τὰ δικαστήρια τῶν Μητρεπόλεων διὰ τὰ πρωτοδικεῖα τῶν ᾿Ἐπισκοπῶν, 
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τικοῦ Δικαστηρίου: ἀλλὰ καὶ ἡ Δημογεροντία ἐπιτρέπεται 

λαμθάνειν μέρος εἰς τοῦτο μόνον διὰ τὰς ὑποθέσεις τῖις 

πόλεως καὶ τῶν χωρίων τῖις ἐπαρχίας, διὰ δὲ τὰς Ἐπισκο- 

πὰς τὸ δικαίωµα τοῦ δικάζειν κατ᾽ ἔφεσιν ἀνήκει τῇ ἐπαρ- 

χιακῇ, Συνόδῳ καὶ κατόπιν τῇ ἐνταῦθα Ἱ. Συνόδῳ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 33 Ἰουλίου 1879. 

Πρὸς ἐφαρμογὴν τοῦ νόμου ἣν ἐπιτοπίου τινὸς ἐθίμου 

οὐδόλως ἀπαιτεῖται δικαστήριον πολυπλπθέστερον ἐκείνου, 

ὅπερ ἐστὶν ὡρισμένον νὰ δικάζη ἑκάστοτε τὰς ἀναγομένας 

εἰς τὴν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ δίκας. Ν. Σ. 193 (1880). 

Ἐν τῷ Μικτῷ Ἐκκλ. Συμθουλίῳ Χίου ἀπὸ δεκαετίας 

’ δι᾽ ἀμφότερα δὲ ταῦτα ἀνώτατον δικαστἠριόν ἐστι τὸ δικαστήρισν τῶν Πατριαρ- 

χείων, Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, δέον ἵνα αἱ ὑποθέσεις τῶν χριστιανῶν τῶν 

εἰς τὰς ᾿Επισκοπὰς ὑπαγομένων δικάζωνται πρότερον πρωτοδίκως ἐνώπιον τῶν 

᾿Επισκοπικῶν Δικαστηρίων, καὶ αἱ ἐκδιδόμεναι ὑπὸ τούτων ἀποφάσεις, κοινοποι- 

ὤνται τοῖς διαδίκοις, ὅπως ὁ βουλόμενος ἐξ αὐτῶν ποιῆται ἔφεσιν τῆς δίκης εἰς 

τὰ ἐφετεῖα τῶν Μητροπόλεων καὶ ἐκφέρηται ὑπ αὐτῶν ἡ κατ ἔφεσιν ἀπόφασις’ 

αὐτὸ δὲ τοῦτο δέον ἵνα γίγνηται καὶ διὰ τὰς ἀποφάσεις τὰς ἐκ τῶν Μητροπολι- 

τικῶν πρωτοδικείων ἢ ἐφετείων ἐκδιδομένας καὶ ἐκκαλουμένας εἰς τὸ ἀνώτατον 

δικαστήριον τῶν Πατριαρχείων. Ἐφεξῆς δ’ ἐντελλόμεθα Αὐτῇ ὅπως καταστήσῃ 

τοῦτο γνωστὸν πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς, ἵνα τοὐντεῦθεν οἱ ἔχον- 

τες ὑποθέσεις πνευματικὰς καὶ ἄλλας ἀναγομένας εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ ὑπὸ 

τὴν προεδρείαν αὐτῆς δικαστηρίου ἀναφέρονται εἰς αὐτὸ διὰ τακτικῆς ἀγωγῆς, 

καὶ μετὰ τὴν νόμιμον διαδικασίαν, ἐξενεχθείσης πρωτοδίκου ἀποφάσεως, ἀντί- 

Ίραφα ταύτης δεόντως ἐπικεκυρωμένα κοινοποιῶνται πρὸς ἑκατέρους τοὺς δια- 

δίκους ὅπως ὁ βουλόμενος ἐξ αὐτῶν, ἐὰν μὲν ἀνήκη εἰς ᾿Επισκοπὴν ποιῆ- 

ται ἔφεσιν τῆς δίκης ἐνώπιον τοῦ ἐφετείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς ἣν αὔτη 

ὑπάγεται, ἐὰν δὲ εἰς Μητρόπολιν. ἐνώπιον τοῦ ἀνωτάτου τῶν Πατριαρχείων 

δικαστηρίου διὰ τὰ περαιτέρω: ἀναγγείλῃ δὲ συγχρόνως τοῖς χριστιανοῖς ὅτι 

οἱ μὴ συμμορφούμενοι πρὸς τὴν διατύπωσιν ταύτην, ἐὰν τυχὸν παρουσια- 

σ)ῶσιν εἰς τὰ ΤΠατριαρχεῖα καὶ κινήσωσι κατὰ τοῦ ἀντιδίκου αὐτῶν ἀγω- 

γὴν μὴ φέροντες ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ πρωτοδικείου ἢ ἐφετείου τῆς 

ἐπαρχίας, εἰς ἣν ἀνήκουσιν, ἔσονται ἁπαράδακτοι, 
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ἴδι. ἀντὶ δύο κληρικῶν μελῶν, ἓν καὶ μόνον ὑπάρχει ἐν 

τοῖς παρέδροις αὐτοῦ, οὕτω δὲ κατποτισµένον τοῦτο λει- 

τουογεῖ δυνάμει πρακτικοῦ τῖς συνελεύσεως Χίου ἀπὸ ϐ 

Μαρτίου 1871 καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῖις ὑπ᾽ ἀριθμ. Πρωτοκόλλ. 
5000 ἀπὸ 95 Αὐγούστου 1878 Πατριαρχικῖις ἐπιστολῆς. 

Μ. Σ. 41 (1885). 

Ἡ παρουσία Δημογερόντων ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Δικα- 

στηρίῳ οὐδὲν ἔχει τὸ ἐπίψογον, καθόσον ἐν πολλαῖς ἐπαρ- 
χίαις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μὴν ὑπάρχοντος Πνευματι- 

κοῦ Τι ᾿Εκκληισιαστικοῦ Δικαστηρίου, ἡ Δημογεροντία ὑπὸ 

τὴν προεδρείαν τοῦ ἀρχιερέως ἣν τοῦ ἐπιτρόπουαύτοῦ δικά- 

ζει τὰς τοιαύτας πνευματικῖις φύσεως δίκας ἢ μνιιστείας. 

Ἱ. Σ. 21 ουσ]. 

Ἡ ἔνστασις τοῦ ἐκκαλοῦντος περὶ τοῦ μὴν προσήκοντος 

καταρτισμοῦ τοῦ τὴν ἐκκαδιουμένιν ἀπόφασιν ἐκδόντος δι- 

καστπρίου ἀπορριπτέα ἐστίν, οὐ μόνον διότι οὕτω πάντοτε 

συγκεκοοτηµένον τὸ Μητροπολιτικὸν Δικαστήριον Γρεθε- 

νῶν δικάζει τὰς ἐμπιπτούσας αὐτόθι συζυγικὰς διαφοράς, 

ἀλλὰ καὶ διότι κυρίως ἡ ἔνστασις αὕτπι ἐκαλύφθη ὡς μὴν προ- 

ταθεῖσα πρωτοδίκως: οὐδεὶς δὲ ὑπῖρχε λόγος ἵνα ὁρισθῇ, 

ἐν τῷ ὁπθείσπ ἀποφάσει ἂν αὕτη ἐξεδόθη κατὰ πρῶτον βαθ- 

μὸν ἢι τελεσιδίκως, ἅτε γνωστῶν ὄντων τῶν ὁρίων τῖις δι- 

καιοδοσίας τοῦ ἐκδόντος αὐτὴν δικαστηρίου, ἀλλ᾽ οὔτε 

καὶ ἡ ὁρισθεῖσα ὑπ᾽ αὐτοῦ προθεσµία ἐφέσεως 01 ἡμερῶν 

παρέχει ἀφορμὴιν εἰς ἀκύρωσιν τῆς πρωτοδίκου ἀποφάσεως, 

ἀφοῦ διὰ τῖις ἐφέσεως ἀναστέλλεται ἡ, ἐκτέλεσις αὐτῖις. 

Ἱ. Σ. 89 (1989). 
Κατὰ τὴν Οιέπουσαν τὰ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τοῦ Οἰκουμε- 

νικοῦ Θρόνου Ἐκκὸ. Δικαστήρια νομοθεσίαν, ταῦτα σύγ- 

κεινται ὁριστικῶς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν ἵν Ἠπισκόπων ὡς 
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προέδρων καὶ τῶν κατὰ τόπους Δημογε;οντιῶν, ὧν ὁ ἀριθ- 

μός ἐστιν ὡοισμένος, ὅπερ ῥητέον καὶ περὶ τῖς νήσου 

Πάτµοι’, ἔνθα τὸ Ἐκκλ. Δικαστήριον δὲν δύναται ἵνα ἢ 

συντεθειμένον εἰμὶ ὑπὸ τοῦ 'Πγουμένου τῖις Ἱερᾶς Μο- 

ντι τοῦ Αγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ὡς προέδρου, καθὸ 

ἀντιπροσωπεύοντος τὴν ἐκκλιισιαστιιζιν τοῦ τόπου ἀρχήν, 

καὶ τοῦ δπμογεροντικοῦ συμθουλίου τῖις νήσου, συγκειµέ- 

νου ὁμοίως ἐξ ὡρισμένου ἀριθμοῦ μελῶν καὶ οὐχὶ ὁτὲ μὲν 

ἐκ δώδεκα, ἅτινα ἐπὶ τῖις αὐτῖις ὑποθέσεως ἐξέδωκαν τὴν. 

προδικαστικὴν ἀπόφασιν, ὁτὲ δὲ ἐξ εἰκοσιτεσσάρων, ὅσα 

ἔλαθον μέρος ἐν τῇ ἐκδόσει τῖις ἐκκαλουμένης ἀποφάσεως. 

Μ. Σ. 13 (1880). 

5 3. 

Διάλυσις συνοικεσίου διὰ νὰ ἐκτελεσθῇ, νομίμως χρή- 

ζει τις παραστάσεως ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, ἴι ἀμέσως Γι 

ἐμμέσως τοὐλάχιστον δι’ ἐπιτρόπου: ἐκτὸς δὲ τῖις περὶ τού- 

του νομιικῖις διαγορεύσεως ὑπάοχει πασίγ' ωστον καὶ τὸ 

ἐξωτερικὸν παράγγελμα: «μηδενὶ δίκην δικάσης πρὶν ἀν- 

φοῖν μύθοιν ἀκούσης». Γρ. Η. 14 Μαρτίου 1899. 

Πᾶς ἐνάγων κέκτηνται τὸ δικαίωμα ἵνα ὅταν θελήση ἐξαι- 

τήσπται παρὰ τοῦ δικαστηρίου τὴν ἐπ’ ἀόριστον ἀναθο- 

λὴν τῖις ἐκδικάσεως τῖις ἀγωγῆς αὐτοῦ, ἐφ᾽ ὅσον ὅμως ὁ 

ἀντίδικός του οὐδεμίαν ποιεῖται πρὸς τοῦτο ἀντίρρπσιν, 

ἀλλ’ οὐ κέκτπται καὶ τὸ δικαίωµα ἵνα συνάμα τῇ. ἐπιστοοφῇ 

τῖις προκαταθολῖις ἐξαιτήσπται καὶ τὴν ἀπόδοσιν τῶν γε: 

νοµένων ἐξόδων καὶ εἰσπραχθέντων τελῶν. 

Μ. Σ. Τὸ (1868). 
Τὰ μεταξὺ τῶν διαδίκων διαμειθόμενα δικόγραφα ὀφεί- 
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λουσι μένειν ἐν τῇ. δικογραφίᾳ μέχρι διεκδικάσεως καὶ ὁ- 

οιστικῖις ἅμα καὶ τελεσιδίκου ἀποπερατώσεως τῖις δίκης, 

Μ. Σ. 103 (1865). 

Οὐχὶ μόνον οἱ διάδικοι ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμμέσως ἔχοντες νό- 

μιμον συμφέρον πρὸς δίκην τινὰ δικαιοῦνται ἵνα ἀπαιτῶσι 

καὶ λαμθάνωσι γνῶσιν καὶ ἀντίγραφα ἐπικεκυρωμένα ἢ 

μὶν τῶν ἀπαρτιζόντων τὸν σχετικὸν Φφάκελλον τῖις δίκης 

ἐκείντις δικογράφων, ὁσάκις νομίσωσι τοῦτο χρήσιμον τοῖς 

ἑαυτῶν συμφέρουσι. Μ. Σ. 48 (1865). 

Πᾶς διάδικος ἣν καὶ ὁμόδικος ἔν τινι δίκῃ, ἔχει τὸ δικαίω- 

μα τοῦ ἀπαιτεῖν καὶ λαμθάνειν ἐκ τῖις δικογραφίας οἷον- 

δήποτε δικόγραφον, εἴτε παρ᾽ αὐτοῦ εἴτε παρὰ τοῦ ἀντιδί- 

κου αὐτοῦ προσαχθὲν τῷ δικάζοντι δικαστηρίῳ, ἀρκεῖ δὲ 

μόνον ἵνα μὴν οὕτω ἐπιτευχθῇ. παντελὴς ἀπόληψις αὐτοῦ, 

ἓν προσγένηται βλάθη τις κατὰ τῶν ἐχόντων συμφέρον εἰς 

τὴν ἔκθασιν τῖις δίκης. Μ. Σ. 1, 90, 97 (1866). 

Πρὸς ὕπαρξιν οἰαςδήποτε δίκης ἐκ τῶν οὐκ ἄνευ ἐστὶν 

ἵνα ὑπάρχωσι δύο διάδικοι ἀντίθετα νόμιμα ἐκπροσωποῦν- 

τες συμφέροντα, οὐδεὶς δὲ κατὰ τὸν νόμον (᾿λρμ. Λ΄. 6’. 

11 καὶ 45) δύναται ἵνα λάθῃ, μέρος εἰς δίκην ὡς ἐνάγων ἣὶ 

ἐναγόμενος, ἐὰν μὴν παρίσταται ἴδιον ἔχων προσωπικὸν 

δικαίωμα. Μ. Σ. 5 (1875) 4 (1876). 

Ἡ δι’ ἀντιπροσώπων παράστασις τῶν συζύγων δὲν ἐπι- 

τρέπεται ἐν ταῖς πρωτοδίκαις δίκαις, δέον ὃ’ ἵνα ἀμφότερα 

τὰ μέρη τῶν συζύγων παρίστανται αὐτοπροσώπως. 

Πο. Ἱ. Σ. 39 Σεπτεμόρίου 1885. 

Τὸ Συμθούλιον κατὰ τὴν σταθερὰν αὐτοῦ νομολογίαν 

δὲν δύναται νὰ λάθῃ ὑπ᾽ ὄψει διαφόρους ὑποθαλλομένας 

ἐγγράφως προτάσεις τῶν ἐφεσιθλίντων ἄνευ τῆς συζητήσε 
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ως αὐτῶν ὑφ᾽ ἑκατέρων τῶν διαδίκων εἴτε αὐτοπροσώπως 

εἴτε διὰ πληρεξουσίων ἀντιπροσώπων. ΝΜ. Σ. 60 (1886). 

Τὸ Συμθούλιον λαθὸν ὑπ᾽ ὄψει τὴνν ἐπιστολῖιν τοῦ Μιι- 

τροπολίτου Χίου, ἐπισυνάπτοντος ἀπόσπασμα πρακτικοῦ 

τοῦ αὐτόθι Μ. Κ. Συμθουλίου, δι᾽ οὗ ἀνατίθεται ἡ διὰ τοῦ 

Σεθ. Προέδρου ἑνὶ τῶν μελῶν τοῦ Συμθουλίου τούτου καὶ 

τῷ γραμματεῖ αὐτοῦ ἐξέτασις τοῦ ἐνταῦθα διαμένοντος Γ. 

Π. ἐπὶ τῶν ἐν τῷ πρακτικῷ τούτῳ ὡρισμένων θεμάτων, καὶ 

διασκεψάμενον, ἐπειδὶι ἐνταῦθα δὲν πρόκειται περὶ ἐξετά- 

σεως μαρτύρων Τι περὶ πραγματογνωμοσύνης τινός, ὅτε τὸ 

Συμθούλιον ἠδύνατο νὰ διορίσῃ εἰσηγητιιὴιν ἐπιτροπὴν 

καὶ ἀναθέσι αὐτῇ. τὶν ἐνέργειαν τοῦ δέοντος, ἀλλὰ περὶ 

ἐξετάσεως αὐτοῦ τοῦ ἰδίου ἐνάγοντος καὶ ἐπειδὶν ἐν περι- 

πτώσει καθ᾽ ἣὶν τὸ δικαστήριον κρίνει ἀναγκαίαν τὴν αὖ- 

τοπρόσωπον τοῦ ἐνάγοντος ἐνώπιον αὐτοῦ παράστασιν, 

ὀφείλει οὗτος ἵνα προσέλθῃ, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχῃ νόμιμον 

κώλυμα, ὅπερ δέον ἵνα ἀποδειχθῇ ἵν ν᾿ ἀναθάλῃ τὴν δίκην, 

ἐνέκρινε κοινῇ. ἵνα δηλωθῇ, εἰς ἀπάνιπσιν ὅτι διὰ τοὺς 

ἀνωτέρω λόγους τὸ Δ. Ε. Μ. Συμθούλιον δὲν δύναται ἵνα 

παραδεχθῇ, καὶ ἐνεργήσῃ τὴν ὑπὸ τοῦ ἐν Χίῳ Μ. 1. Συµ- 

θουλίου προτεινοµένπιν ἐξέτασιν. 

Πρ. Μ. Σ. 18 Λὐγούστου 186860, 

Τὸ Συμθούλιον ἀπεφήνατο ὅπως ὑποχρεωθῶσιν ἅπαντες 

οἱ διάδικοι ἐνάγοντες καὶ ἐναγόμενοι ἵνα προσάγωσιν ἐγ- 

καίρως πρὸ τίς διαδικασίας εἰς τὸ γραφεῖον ἐγγράφους 

προτάσεις. Πρ. Μ. Σ. Μαΐου ϐ 188Τ, 

Οὐδεμία ὑπόθεσις ἐγγράφεται ἐν τῷ δικαστικῷ δελτίῳ 

ἐὰν δὲν συνοδεύωσι τὸ δικόγραφον τῆς ἀγωγῖις ἣν ἐφέσεως 

καὶ ἔγγραφοι προτάσεις. Πρ. Μ. Σ. 30 Μαΐου 1893. 

Λἱ ὑποθλπθεῖσαι ὑπὸ τῶν ἐφεσιόδήτων ἔγγραφοι ἐνστά- 
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σεις κατὰ τῖις ἐφέσεως ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι ἀδυνατοῦσιν ὅπως 

προσέλθωσιν εἴτε αὐτοπροσώπως εἴτε διὰ πληρεξουσίων, 

ἕνεκα λόγων ἀνεξαρτήτων δῆθεν τῆς θελήσεως αὐτῶν, 

δὲν δύνανται νὰ ληφθῶσιν ὑπ᾽ ὄψιν, διότι ἐν τῇ, συζητήσει 

ἑκάοτιις ὑποθέσεως ἀπαιτεῖται ἡ αὐτοπρόσωπος ἢ ἡ διὰ 

νομίμου πληπρεξουοίου ταράστασις ἑκατέρου τῶν διαδίκων. 

Μ. Σ. 918 (1890). 
Αἱ δι’ ἐπιστολῖις τοῦ ἐφεσιθλήτου προθαλλόμεναι ἐνστά- 

στάσεις καὶ ἀντιπροτάσεις κατὰ τῆς ἐφέσεως ἐπὶ τῷ λόγῳ 

ὅτι δὲν δύναται ἵνα παραστῇ αὐτοπροσώπως ἣν δι’ ἀντι- 

προσώπου κατὰ τὴν διαδικασίαν δὲν δύνανται ποσῶς νὰ 

ληφθῶσιν ὑπ) ὄψιν τοῦ Συμθουλήίου, διότι ἐν τῇ συζητήσει 

ἑκάστης ὑποθέσεως ἀπαιτεῖται ἡ αὐτοπρόσωπος Τι ἡ διὰ 

νομίμων πλπρεξουσίων παράστασις ἑκατέρων τῶν διαδί- 

κων, κατὰ τὴν σταθερὰν δὲ νομολογίαν τοῦ Συμθουλίου 

ἐν περιπτώσει μὴ ἐμφανίσεως τοῦ ἐφεσιθλήτου Τι ἐναγομέ- 

νου ἐπιδικάζοντα, ἐρήμην ἅπασαι τοῦ ἀντιδίκου αἱ ἀπαι- 

τήσεις. Μ. 5. 291 (1986}16 

8.2. 

᾿Ἐπειδὶ ἡ προχειμένη ἔφεσις ὑπεθλήθη μὲν ἐντὸς τῖις 

ὁρισθείστις προθεσμίας, τὸ ἐφετήριον ὅμως ὑπεγράφη παρὰ 

Ι. Οἱ διάδικοι δύνανται αὐτοπροόώπως, Τι διὰ πληιρεξουδίου δι- 

Ίεγιγόρου ἣι μή, νὰ ἐπιχειρήσωσι πάδας τὰς διαδικαδτικὰς πράξεις 

ἐνώπιον τῶν Ἐκκλπι. Δικαστηρίων. Ἡ σιδλιρεξουθιότιις χοργιγεῖται 

κατὰ τὸ ἄοθρον 98 Κ.Δ Τι διὰ δημοσίου Τι ἰδιωτυκοῦ ἐγγράφου,ϑέροντος 

τὴν ὑπογραφῖν ἣν σφραγῖδα τοῦ δίδοντος αὐτήν, Τν γραφομέντι ἐπὶ 

τῆς κλήσεως, Τι ἐπ᾽ ἀκροατπιρίου δια διλώσεως καταχωριζομέντις ἓν 

τοῖς πρακτικοῖς' κατὰ τῖιν ἀπόφασιν ὅμως τοῦ Δ. ΚΕ. Μ. Συμθουλίου 

ἳ 

4 

] 
] 
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δικηγόρου μηδεμίαν ἔχοντος εἰς τοῦτο πλπιρεξουσιότητα, 

ὡς ἀποδεικνύεται ἔκ τε τῖις μὶι καταθέσεως ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

ὑπὸ τοῦ νόμου ἀπαιτουμένου πλπρεξουσίου καὶ ἐκ τῖς μὴν 

παρουσίας αὐτοῦ ἐνώπιον τῖις Ἱ. Συνόδου, ὡς πλπρεξου- 

σίου τοῦ ἐφεσείοντος, διὰ τοῦτο ἄκυρος καὶ ἀπορριπτέα 

τυγχάνει ἡ ἔφεσις αὕτη. Ἱ. Σ. 46 (1886). 

Προκειμένου περὶ δικπγορικῖις ἀμοιθῖις τὸ Συμθούλιον 

ἐφαρμόζει πάντοτε τὴν περὶ δικηγορικῶν ἐξόδωνκαὶ ἀμοι- 

θῶν διατίμησιν τῖς Αὐτοκρ. Ιζυθερνήσεως, ἥτις ἰσχύει 

παρὰ τοῖς δικαστηρίοις τοῦ κράτους. 

Μ. Σ. 61 (1806). 

Ὅσαι ἀγωγαὶ παραπέμπονται εἰς τὸ Συμδούλιον ὑπο- 

γεγραμμέναι οὐχὶ ἀπ’ εὐθείας ὑπὸ τῶν διαδίκων, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

τῶν πληρεξουσίων αὐτῶν, δέον ἵνα συνοδεύωνται καὶ μετὰ 

τῶν πληρεξουσίων ἐγγράφων, τῶν δηλωτικῶν τῖις πληρὲ- 

ξουσιότητος αὐτῶν. Πρ. Μ. Σ. 93 Ἰουλίου 1887. 

Ἐν τάξει εἶναι τὸ προκείμενον πλπρεξούσιον τῶν ἀντι- 

δίκων, διότι ἡ μὲν ἐν αὐτῷ ὑπογραφὴν τῶν ἐναγόντων καὶ 

τῖις 90 Ν6ρίου 1891 ἀπαράδεκτός εἶναι ἡι δι’ ἰδιωτικοῦ ἐγγράφου δι- 

δομένη. Ἡ πλπρεξουσιότης εἶναι ἣν γενικῖι δι ὅλας τὰς δίκας ἣν μερυκὴ 

δι᾽ ὡρισμέντιν μόνον, παρέχει δὲ τὸ δικαίωµα τῷ πλπρεξουσόίῳ τῆς 

καθ᾽ ὅλην τῖν δίκην ἀνιιποοδωπεύδεως τοῦ διαδίκου καὶ περιλα]ι- 

θάνει πάθας τὰς πράξεις τῆς διαδικασίας 'ὑπάρχουδιν ὅμως καὶ 

πράξεις τὰς ὁποίας ὁ πληρεξούσιος δὲν δύναται νὰ ἐπιχειργισιι 

ἄνευ εἰδικῆς πρὸς τοῦτο πλιρεξουδιότητος, αὗται δ᾽ εἶναι ὁ συµθι- 

θασμός, ἡι διαιτιισία, ἵν παραίτησις δίκτς, ὅρκου τοῦ ἀντιδίκου ἣὶ 

ἐνδίκου τινὸς μέσου, ἡν ἀναίρεσις, ἱν ἀναψηλάϑησις, ἱν. παοαλαθὴν 

χρημάτων, ᾗ ἐκποίπόις καὶ π ἐνεχύοασις. 

Ἡ ἁμοιθῖι τῶν δικηγόρων κανονίζεται κατὰ κυθερνπτικὸν πί- 

Ὕακα, ὃν ὅρα ἐν Νικολαΐδου Όθωμ. Κωδ, τόμος Β'. σελ. 1900. 



224 Διαδικασία ἐν γένει 8 4. 

τῶν μαρτύρων ἐπικυροῦται ὑπὸ τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμέ- 

νου τῆς ἐνορίας αὐτῶν, τούτου δὲ ἡ ὑπογραφὶι ἐπικυροῦ- 

ται διὰ τῖις σφραγῖδος καὶ τῖς ὑπογραφῖις τοῦ Μ. Πρωτο- 

συγκέλλου. Πρ. Μ. Σ. 4 Μαρτίου 1587. 

Μέχρι τῖις ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου ἐμφανίσεως δύναται 

ὁ πλιιρεξούσιος ἵνα ἐνεργῆ, προπαραοκευαστικὰς πράξεις, 

ὀφείλει δὲ κατὰ τὴν ἐμφάνισιν αὐτοῦ ἵνα νομιμοποιήσῃ 

ἑαυτὸν διὰ τῆς προσαγωγῆς τακτικοῦ πλπρεξουσίου ἐγ- 

γράφου. Πο. Μ. Σ. 14 Μαρτίου 1890. 

᾿Απαράδεκτος εἶναι ἡ ἔνστασις ὅτι ἄκυρος εἶναι ἡ ἔφε- 

σις, διότι δῖιθεν ὁ συντάξας αὐτὴν δικιιγόρος δυνάμει πλη- 

ρεξουσίου ἐγγράφου δὲν εἶχε ῥπτὶιν πρὸς τοῦτο πληρεξου- 

σιότητα, καὶ τοῦτο διότι, δὲν ἀναφέρεται μὲν ῥητῶς ἐν τῷ 

πλπρεξουσίῳ ποία ἐστὶν ἡ δίκη, ἀλλ᾽ ἀκριθῶς ἐξ αὐτοῦ 

ἐξάγεται ὅτι ὁ ἐφεσείων διὰ τὴν ὑπ) αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ ἐν 

τοῖς Πατριαρχείοις Δ.Ε.Μ. Συμθουλίου εἰσαχθπσομένπν κατ᾽ 

ἔφεσιν δίκην διορίζει τὸν ῥηθέντα γενικὸν καὶ εἰδικὸν πλπ- 

ρεξούσιον καὶ ἀντίκλητον καὶ χορηγεῖ αὐτῷ ὅλα τὰ πρὸς 

τοῦτο δικαιώµατα. Μ. Σ. 148 (1890), 

Τὸ Συμθούλιον ἐνέκρινεν ἵνα ἀνακοινωθῇ διὰ τῆς ἙἘκ- 

κλιισιαστικῖις ᾿Αλγθείας εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων 

ὅτι τοῦ λοιποῦ οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ περιφερείᾳ τῖις ἀρχιε- 

πισκοπῖς Κων)πόλεως καὶ ἔχοντες ἀνάγχκιν συντάξεως 

πλπρεξουσίων ἐγγράφων ἵνα παρουσιάσωσιν αὐτὰ ἐνώπιον 

τοῦ Συμθουλέου, δέον ἵνα προσέρχωνται εἰς τὸ Συµόολαιο- 

γραφεῖον τῶν Πατριαρχείων καὶ συντάσσωσιν αὐτά, εἰδό- 

τες ὅτι τὰ ἰδιωτικῶς καὶ κατ᾽ ἄλλον τρόπον συντασσόµενα 

πλιιρεξούσια θέλουσιν εἶσθαι ἀπαράδεκτα. 

Πρ. Μ. Σ. 21 Νοεμθρίου 1891, 

Ὁ δὲ λόγος τῖις ἀνακοπῖις ἐπὶ τῷ ὅτι ἡ. Ἱ. Σύνοδος ἀφῄ- 

Ϊ 
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ρεσεν ἀπὸ τῆς ἀνακοπτούσιις τὰ μέσα τῖις ὑπερασπίσεως, 

μὴ ἐπιτρέψασα ἵνα ὡς ἀσθενὴς παραστῇ διὰ πλπιρεξουσίου 

δικπγόοου, οὐκ ἔρρωται, καθόσον εἶναι μὲν ἀλπθὲς ὅτι αἵ- 

τη, ἠτίισατο τοιοῦτόν τι, ἀλλ’ οὐκ ἐγένετο δεκτὶι ἡ αἴτησις 

αὐτῖις ἐπὶ τῷ λόγῳ, ὅτι ἡ ἀπαγόρευσις τῖις διὰ πληρεξου- 

σίου δικιιγόρου παραστάσεως ἐνώπιον τῆς Ἱ. Συνόδου Ίιν 

τότε μέτρον ἐφαρμοζόμενον εἰς πάσας τάς τε πρωτοδίκως 

καὶ ἐφεσίμως θεωρουμένας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις συζυγι- 

κὰς ὑποθέσεις, ἐπὶ δὲ τοῦ προκειµένου ἐδηλώθη τὸ τοιοῦ- 

τον ἐγκαίρως ἀμφοτέροις τοῖς διαδίκοις ἐν τῇ, κοινοποιήσει 

τοῦ ἀντιγράφου τῖις ἀναιρέσεως, ἐν τῷ ὁποίῳ, διὰ πράξεως 

τοῦ Γραφείου τῆς Ἱ. Συνόδου, ἐδηλοῦτο ὅτι ὀφείλουσιν 

ἵνα παραστῶσι κατὰ τὴν ὁρισθεῖσαν δικάσιμον τῖις ἀναι- 

ρέσεως αὐτοποοσώπως καὶ οὐχὶ διὰ πὀηρεξουσίου δικη- 

γόρου. Ἱ. Σ. 90 (1891). 

Νόμιμός ἐστιν ἡ ἔνστασις τῖις ἐφεσειούσης, ἡ ἀφορῶσα 

τὴν παραδοχὴν ὑπὸ τοῦ ᾿Εκκὸ.. Δικαστηρίου ᾿Αμισοῦ βεκί- 

δι µουσαχάρ, καθόσον οὐ μόνον ἐν τῇ ἐν χρίσει ἐμπορικῇ 

δικονομίᾳ οὐδεμία τοιαύτη διατύπωσις ὑπάρχει, ἀλλὰ καὶ 

διότι πρώτην ταύτην φορὰν τὸ ἐν λόγῳ μέτρον τῖις διὰ δι- 

κπγόρου ἐξ ἐπαγγέλματος ὑπερασπίσεως τοῦ ἀπολειπομέ- 

νου τοῦ δικαστηρίου ἐτέθη εἰς ἐφαρμογὶν ὑπὸ Ἔκκδ.. Δικα- 

στιρίου, ὅπερ φέρει σύγχυσιν εἰς τὶνν τακτικὶιν τῶν Ἔκ- 

κληισιαστικῶν Δικαστηρίων λειτουργίαν, ἅτινα κατὰ τὴν 

κρατοῦσαν τάξιν ἀπολιπομένου τοῦ ἑνὸς τῶν διαδίκων 

προθαίνουσιν εἰς τῖιν διαδικασίαν ἐρήμην αὐτοῦ, δυναμέ- 

νου ἵνα ἀνακόψῃ, ἣν ἐφεσιθάλ τὴν πρωτοδίκως ἐκδοθπσο- 

μέντιν ἀπόφασιν. Ἱ. Σ. 108 (1892). 

Κατὰ νόμον ὁ γενικὸς πληρεξούσιος ἑκάστου οἱουδήποτε 

προσώπου, ἐκπροσωπῶν αὐτὸν τοῦτον τὸν διάδικον, Ούνα- 

15 
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ται ἵνα καθυτποθάλῃ. πᾶσαν οἱανδήποτε ἔνστασιν, εἴτε πα- 

ραιτηθῇ ταύτης καθόλου, Τι ἐν μέρει, ἡ δὲ τοιαύτη παραί- 

τησις αὐτοῦ γιγνομένη ἐπισήμως ἐνώπιον δικαστηρίου εἷ- 

ναι ἰσχυρὰ καὶ ἀμετάθλητος, θεωρεῖται δὲ ὡσεὶ ἐγένετο ὑπ᾽ 

αὐτοῦ τοῦ ἰδίου διαδίκου, ὅστις δὲν δυκαιοῦται μετὰ ταῦτα 

ἵνα ζητῇ, τὴν ἀνάκλησιν τῖις τοιαύτιις παραιτήσεως τοῦ γε- 

νικοῦ πλπρεξουσίου αὐτοῦ ἐξ οἱασδήποτε ἐνστάσεως. 

Ἱ. Σ. 182 (1899). 

᾿Ανέκαθεν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις νομολογία ἐπικρατεῖ 

ἵνα προκειμένου περὶ ἐπικυρώσεως ὑπογραφῖις προσώπων 

γνωστῶν καὶ ἐπισήμων γένηται αὕτη καὶ ἄνευ τῖις παρου- 

σίας μαρτύρων πρὸς βεθαίωσιν τῖις γνπσιότητος τῖις ὕπο- 

γραφῆς: κατὰ δὲ ταῦτα νομίμως ἐπεκυρώθπ τὸ ἐν λόγῳ 

ἰδιωτικὸν πλπρεξούσιον ἔγγραφον. Ἱ, 5. 1551804} 

Κατὰ τὸ ἄρθρον 98 τῖις Ἐμπορικῖις Δικονομίας ἡ πληρε- 

ξουσιότης χορηγεῖται καὶ δι᾽ ἐπιστολῖις, δέον ὅμως ὅπως 

ᾗ γνπσιότης τῖις ἐπιστολῖις καὶ τῖις ἐν αὐτῇ ὑπογραφῖις 

τοῦ δίδοντος τὶνν πληρεξουσιότητα εἶναι βεθαία καὶ ἀναμ- 

φισόήτπτος. Ἱ. Σ. 155 (1894). 

Εἶναι μὲν ἀληθὲς ὅτι ὁ διαληφθεὶς δικπιγόρος ἐστερεῖτο 

τοῦ δικαιώματος πρὸς ὑπογραφὴν τοῦ δικογράφου τῖις 

ἐφέσεως κατὰ τὶνν 20 δύρίου ἐ.ἔ., μῖι ὢν διωρισμένος πλη- 

ρεξούσιος τῖις πελάτιδος αὐτοῦ δυνάμει ἐπισήμου πληρε- 

ξουσίου συμθολαιογραφικῶς ἐπικεκυρωμένου, ἐπειδὴ ὅμως 

δηλοῖ ὡρισμένως ἡ. ἐφεσείουσα ὅτι στέργει καὶ ἀποδέχεται 

ὡς ἐγκύρους καὶ ὡς ὑπ᾽ αὐτῖις τῖις ἰδίας γενομένας πάσας 

τὰς μέχρι τοῦδε ὑπὸ τοῦ εἰρημένου πληρεξουσίου αὖ- 

τῖις ἐνεργπθείσας πράξεις, ἀπορριπτέα κατὰ ταῦτά ἐστιν ἡ 

περὶ ἀπαραδέκτου τῖις ἐφέσεως, ὡς παρανόμως ὕπογρα- 
΄ 
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φείσις ὑπὸ τοῦ ῥηθέντος δικηγόρου, ἔνστασις τῖις ἐφεσι- 

ὀλήτου. τος 109885}; 

Ἡ ἔνστασις τοῦ πλπρεξουσίου τῶν ἐφεσειόντων ὅτι οἱ 

δύο ἐξ αὐτῶν δὲν εἶχον δικαίωμα παραστάσεως ἐνώπιον 

τοῦ πρωτοδίκου δικαστηρίου, ὡς ἐνεργοῦντες ἄνευ ἐντο- 

λῆς τῶν συζύγων αὐτῶν, ὀρθὴ μὲν καὶ νόμιμός ἐστιν αὐτὶν 

καθ᾽ ἑαυτήν, δὲν δύναται ὅμως ἵνα ἐπενέγκπ διὰ τοῦτον 

τὸν λόγον τὶν ἀκύρωσιν τῖις ἐκκαλουμένις ἀποφάσεως, 

διότι κατὰ τὸν νόμον 3209 τῶν Βασιληκῶν (2, 9) οὐδεὶς δύ- 

ναται νὰ προσθάλη. ὡς ἀκύρους τὰς ἰδίας αὐτοῦ πράξεις: 

ἀποκλείονται δὲ μόνον οἱ ῥηθέντες τῆς ἐνώπιον τοῦ παρόν- 

τος Συμθουλίου, ὡς Ἐφετείου παραστάσεως, ἅτε αὐτοὶ οἱ 

ἴδιοι μῖι ἀναγνωρίζοντες εἰς ἑαυτοὺς τὸ δικαίωµα τοῦτο. 

Μ. Σ. 801 (1896). 

5 5. 

Κατὰ τὸν νό]ον πᾶς πρόεδρος εἴτε δικαστὴς δύναται μ ροξορος 

ἵνα ἐξαιρεθῇ α΄, ἐὰν κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν παρεστάθη, 

|. Περὶ ἐξαιρέδεως δικαότῶν πραγματεύονται τὰ ἀκόλουθα ἄρθρα 
- ν 

τῆς δικονοµίας, ἐππορ. ἄρθρον 49, πολιτικ. ἄρθρον 63. 

“Αρθ. 45.--᾿Ἐξαίρεσις δικαστοῦ εἶναι ἡ ὑπὸ διαδίκου γινομένη αἴτησις τοῦ 

νὰ μὴ λάθῃ μέρος εἰς τὴν δίκην ὁ ἐξαιρούμενος, μηδὲ νὰ ἐκφέρῃ γνώμην περὶ 

αὐτῆς. Οἱ ἐν ἰδίῳ κεφαλαίω ῥηθησόμενοι λόγοι, δί οὓς ἑκάτερος τῶν διαδίκων |5 ! ρ ρ Ρρῃηνησοί } 5 ρος 

δύναται νὰ ἐξαιρέσῃ δικαστήν, ἐφαρμόζονται καὶ εἰς τὴν ἐξαίρεσιν τῶν τῆς 

ἐπιτροπῆς μελῶν, ἀλλὰ τῶν μελῶν τούτων ἡ ἑξαίρεσις πρέπει νὰ προταθῇ εἰς 

τὸ ἐμποροδικεῖον ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τοῦ διορισμοῦ αὐτῶν. (Παράθ. 1ολ. Ἠπορ ορ ίμερ μισι Ὕ 

Δικ, ἄρθρ. 62). 

"Αρθρ. θ2.--- Ὑπάρχοντός τινος τῶν ἑπομένων τεσσάρων λόγων ὁ διάδικος 

δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν ἐξαίρεσιν ἑνὸς ἐκ τῶν μελῶν τοῦ δικαστηρίου: Ιον ἐὰν 

ὁ ἐξαιρούμενος ἔχη πραγματικὸν συμφέρον ἅμεσον ἡ ἔμμεσον ἐν τῇ προκειμέ- 

νη δίκη" 2ον ἐὰν εἶναι ἐκ τῶν ἀνιόντων ἢ κατιόντων συγγενῶν δισδίκου τινός, 
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Ν 2 ἴν ἐὰν μέλλῃ. ἵνα παρασταθῆ ὡς μάρτυς ἣν πραγματογνώ- 

μων καὶ β΄, ἐὰν οὗτος ἔχπ πρός τινα τῶν διαδίκων ἰδιαιτέ- 

ρας σχέσεις καθηκόντων. Μ. Σ. 95. (1862). 

Ὁ δικαστὴς δύνται καὶ ὀφείλει μάλιστα ἐξαιρεῖν αὐτὸς 

ἑαυτὸν τῆς διεκδικάσεως καὶ ἀποφάνσεως δίκης, εἰς ἣν 

πρὸς τὸ τοῦ δικαστοῦ παρίστησι συνάμα οὗτος καὶ πρό- 

σωπον ἐναγομένου. Μ. Σ. 14 (1865). 

Ἡ ἔνστασις ἐξαιρέσεως δικαστοῦ μὴν προταθεῖσα πρωτο- 

δίκως καλύπτεται. Μ. Σ. 10 (1819). 

Ἡ περὶ ἐξαιρέσεως δικαστοῦ ἔνστασις μὶι προτεινομένη 

ἐγκαίρως ἐνώπιον τοῦ πρωτοδίκου δικαστηρίου, καλύπτε- 

ται καὶ δὲν δύναται νὰ προταθῇ. ἐφεσίμως. Μ.Σ. 9 (18859). 

᾿Απορριπτέος ἐστὶν ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐκκαλοῦντος ὅτι 

τὸ Ἐκκδισιαστ. Δικαστήριον Ίν κακῶς συγκεκροτηµένον, 

διότι ἐὰν ὁ πρόεδρος αὐτοῦ, ὡς ἀρχιερατικὸς προϊστάμενος 

τῖις Ἐκκλ. Ταταούλων ἔπεμψεν ἕνα τῶν ἱερέων ἵνα τελέσῃ 

τὸν γάμον αὐτοῦ, οὐδόλως ἐκ τούτου ἐξάγεται ὅτι εἶχεν 

ἄμεσον συμφέρον ὑπὲρ τῖις μὴ ἀκυρώσεως αὐτοῦ, μήτε 

ὕπῖρχε διὰ τοῦτο λόγος ἐξαιρέσεως αὐτοῦ ὡς δικαστοῦ’ 

ἄλλως τε ἡ ἔνστασις αὔτη, μὴ προταθεῖσα ἐγκαίρως ἐνώ- 

δη).αδὴ ἔχη συγγένειαν ἢ ἀγχιστείαν δευτέρου, τρίτου ἡ καὶ τετάρτου βαθμοῦ 

ἐὰν εἶναι, ὡς ἐν παραδείγματι, ἀδελφός, θεῖος πατρόθεν ἢ μητρόθεν, γαμθρός, 

πενθερὸς καὶ πατὴρ τοῦ γσμθροῦ' 3ον ἐὰν ἔχη κοσμικὴν ἔχθραν πρὸς ἕνα ἐκ 

τῶν διαδίκων' 4ον ἐὰν ὑπαρχούσης ἐκκρεμοῦς δίκης τινὸς τοῦ ἐξαιρουμένου 

μετά τινος τῶν διαδίκων ἐγένετο ἕναρξις τῆς διαδικασίας τῆς ἀγωγῆς τοῦ ἑτέ- 

ρου τῶν διαδίκων, 

Ἡ οἴτησις περὶ ἐξαιρέσεως εἶναι δεκτὴ μέχρι τῆς ἑκδικάσεως τῆς δίκης, καὶ 

ἐξετάζεται πάραυτα, ᾿Εὰν μὲν ἀποδειχθῇ ὡς ἀληθής, ἀποφασίζεται νὰ μὴ λάθη 

μέρος εἰς τὴν διαδικασίαν ὁ ἐξαιρεθείς, ἐὰν δὲ μὴ ἀποδειχθῇ ὡς ἀληθής, κατα» 
7; ” 

δικάζεται ὁ ἐξαιρῶν εἰς πρόστιμον ἑκατὸν μέχρι πεντακοσίων γροσίωνι . 
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πιον τοῦ Ἐκκλπσιαστικοῦ Δικαστηρίου ἐκαλύφθη, δὲν δύ- 

ναται δὲ ἵνα προτείνη ταύτην ὁ ἐκκαλῶν ἐνώπιον τοῦ 

ἐφετείου. Μ. Σ. 15 (18859). 

Κατὰ τὶνν νομολογίαν τοῦ Συμθουλίου εἶναι ἀπαράδεντος 

ἡ ἔνστασις περὶ ἐξαιρέσεως δικαστοῦ ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι ἐρω- 

τηθεὶς οὗτος ὑπὸ τῶν ἐφεσειόντων ἐπὶ τῶν συνεπειῶν τῖις 

δίκης αὐτῶν, ἐξήνεγκε γνώμην ὅτι δὲν ἔχουσι δίκαιον. 

Μ. Σ. 05 (1886) 99 (1885). 

Δὲν εἶναι λόγος ἐξαιρέσεως δικαστοῦ τὸ ὅτι οὗτος πρὸ 

διμηνίας εἶπεν εἰς τὴν ἐναγομένην, ὅτι, ἐὰν μὴν δωρήσηται 

τὴν ἡμίσειαν οἰκίαν αὖτῖις εἰς τὶιν ἐγγονὴνν αὐτῖις, περὶ ἧς 

πρόκειται ἐνταῦθα, ὑποχρεωθήσεται βιαίως εἰς τοῦτο. 

Πρ. Μ Σ.δι1 Ἰουλίου 1891. 

Ὁ προεδρεύων ἔν τινι ᾿Εκκληισιαστικῷ Δικαστπρίῳ πρὸς 

ἐκδίκασιν ὑποθέσεώς τινος, ἐξαιρεῖται ἐκ τοῦ Ἐφετείου κα- 

τὰ τὴν κατ᾽ ἔφεσιν διαδικασίαν τῖις αὐτῆς ὑποθέσεως: ἐπί- 

σης Μητροπολίτης τις μὶι προεδρεύσας μὲν ἐν τῷ Ἐκκλη- 

σιαστικῷ τῖις Μητροπόλεως αὐτοῦ Δικαστηρίῳ, ἀλλ᾽ ἐπυκυ- 

ρώσας τὴν μετέπειτα ἐφεσιθληθεῖσαν ἀπόφασιν τοῦ Ἐκκδιι- 

σιαστικοῦ Δικαστηρίου τῖις Μητροπόλεως αὐτοῦ, τὶιν ὑπὸ 

τὴν προεδρείαν τοῦ ἐπιτρόπου αὐτοῦ καταρτισθεῖσαν, δὲν 

δύναται νὰ λάθη μέρος ἐν τῇ κατ’ ἔφεσιν διαδικασία. 

Πρ. Ἱ..Σ. 8 Λύγ. 1899. 

Ὁ ἐξαιρούμενος δικαστὴς ἔχει τὸ δικαίωµα ἵνα ἀποφαν- 

θῇ ἐπὶ τῖις ἐξαιρέσεως αὐτοῦ, ἐκτὸς ἐὰν θέλῃ, οἴκοθεν νὰ 

ἐξαιρέση ἑαυτόν. αμ. Σ, 24ν (1805). 
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5 6, 

Διὰ τοῦ ἐπιδοτπρίου καὶ μόνον ἀποδεικνύεται ἡ κοινο- 

ποίησις, ἐξ ἧς ἄρχονται αἱ νόμιμοι προθεσμίαι. 

Μ. Σ. ΤΙ (1886). 

1. Περὶ ικοινοποιίσεως τῶν δικογράφων ἐν γένει πραγματεύον- 

ται τὰ ἀκόλουθα ἄρθρα τῆς Ἐμπορικῆς Δικονομίας, 19--20, 06 

καὶ ΤΟ. 

“Αρθρ. 18ον.--Ἡ μία τῶν κλήσεων ἐπιδίδοται ὑπὸ τοῦ κλητῆρος εἰς αὑτὸν 

τὸν κλητευόμενον, ἢ εἴς τινα τῶν συνοικούντων αὐτῷ συγγενῶν ἢ ὑπηρετῶν, 

(Παράθ. 11ολ. Δικ. ἄρθρ. 25). 

Ἴ᾿Αρθρ. Ίλον.-- Ἡ κλῆσις δὲν ἀπαιτεῖται ἀπολύτως νὰ ἐπιδοθῇ εἰς τὸν 

κλητευόμενον ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἐπιδίδοται καὶ ἐκτὸς αὐτῆς καὶ ἐντὸς 

πλοίου ἂν εὑρεθῇ. Παρ. 11ολ. Δικ' ἄρθ. 26). 

"Αρθρ. 15ον.-- Ο κλητὴρ ἐπιδοὺς οὕτω τὴν μίαν τῶν κλήσεων εἰς τὸν 

κλητευόμενον, ἢ εἴς τινα τῶν ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ εὑρισκομένων συγγενῶν ἢ. 

ὑπηρετῶν, τὴν ἑτέραν, ὑπογραφεῖσαν ἢ σφραγισθεῖσαν ὑπὸ τοῦ πρὸς ὃν ἐγένε- 

το ἡ ἐπίδοσις, παραδίδει καὶ ἐπιστρέφει εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ δικαστηρίου. (Γ1αρ. 

[Ιολ. Δικ. ἄρθρ. 27). 

"Δοθο. Ίθον.-- Αν τὸ πρόσωπον πρὸς ὃ πρόκειται νὰ ἐπιδοθῇ ἡ κλῆσις 

δηλ.ώση ὅτι δὲν γινώσκει γραφὴν καὶ ὅτι δὲν ἔχει σφραγῖδα, ἢ ἂν δὲν ϑέλη νὰ 

ὑπογράψη ἣ νὰ σφραγίσῃ αὐτήν, ὁ κλητὴρ προσκαλεῖ τὸν μουχτάρην τῆς συν- 

οικίας καὶ δύο γείτονας τοῦ κλητευθέντος, ὅπως ὑπογράψωσι καὶ σφραγίσωσι 

τὴν κλῆσιν γράφοντες σαφῶς καὶ τὸ αἴτιον. (Παρ. Πολ. Δικ. ἄρθρ. 28). 

᾿Αρθρ. 11ον.---Αν ὁ κλητευόµενος εἶναι ξένος ὑπήκοος, ἡ κλῆσις ἐπιδίδε- 

ται διὰ τοῦ προξένου ἢ τοῦ διερμηνέως τῆς πρεσθείας εἰς ἣν ὑπάγεται ἡ ἑτέρα 

δέ, ἡ μένουσα εἰς χεῖρας τοῦ κλητῆρος, ὑπογράφεται ὑπό τινος τῶν ῥηθέντων 

ὑπολ.λήλων, δηλοῦντος ὅτι ἐκομίσθη πρὸς αὐτὸν ἡ ἄλλη. 

᾿Αρθρ. Ἰ8ον.-- Θεωρεῖται ὡς ἄκυρος ἡ ἐπίδοσις, ἐὰν δὲν τηρηθῶσιν ἀκρι- 

θῶς οἱ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐξ ἄρθροις διαγραφόμενοι ὅροι. (Παράθ. 11ολ. 

Δικ, ἄρθρ. 39). 

"Δρθρ. 109ον --- Κηρυχθείσης ἀκύρου τῆς κλήσεως ἕνεκα παραλείψεως 

τοῦ κλητῆρος, δύναται οὗτος νὰ καταδικασθή εἰς πληρωμὴν τῶν ἐξόδων τῆς 

ἀκυρωθείσης κλήσεως καὶ διαδικασίας, προσέτι δὲ καὶ εἰς ἀποζημίωσιν τῶν δια- 

δίκων’ ἐν ἀνάγκῃ δὲ ἀποθάλλεται καὶ τῆς θἐσεώς του. (11αρ. 11ο).. Δικ. ἄρθρ 30). 

"Αρθρ. 20ον.--Αν ἡ κλῆσις ἀπευθύνηται : α) πρὸς ἀρχὴν τοῦ Κράτους ἢ 

΄ 
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᾿Ανέκαθεν εἴθισται ἵνα ἐντὸς τοῦ Κράτους τὰ δικόγραφα 
- 9 ” - - / 

τῶν εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῶν πατριαρχικῶν δικαστηρίων 

ἀναγομένων ὑποθέσεων κοινοποιῶνται διὰ τῶν κατὰ τό- 

πους 'Εκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, τὸ δὲ καθεστὼς τοῦτο δέον 

τοῦ δήμου, ἐπιδίδοται, ὅπου μὲν ὑπάρχει κεντρικὴ διεύθυνσις, εἰς τὸ γραφεῖον; 

θεωρούμενον ὡς κατοικίαν. αὐτῆς καὶ εἰς χεῖρας τοῦ διευθυντοῦ, ὅπου δὲ δὲν 

ὑπάρχει τοιαύτη, εἰς αὐτὸν τὸν ὑπάλληλον τῆς ἀρχῆς ἢ εἰς τὸ γραφεῖόν του’ 6’) 

πρὸς ἐμπορικὴν ἑταιρίαν συνεστῶσαν, ἐπιδίδοται ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτῆς πρὸς τὸν 

διευθυντήν, μὴ ὑπάρχοντος δὲ διευθυντοῦ, εἴς τινα τῶν συνεταίρων, ἣ εἰς τὴν 

κατοικίαν αὐτοῦ": γ΄) πρὸς ἐμπορικὴν ἑταιρίαν εὑρισκομένην εἰς κατάστασιν πτω- 

χεύσεως, ἢ πρὸς ὁμάδα δανειστῶν, εἰς τοὺς συνδίκους ἢ εἰς τὰς κατοικίας των" 

δ΄) πρὸς ἄνθρωπον μὴ ἔχοντα ἐν Τουρκίᾳ γνωστὴν κατοικίαν ἢ τόπον τινὰ δια- 

μονῆς, τῇ διαταγή τοῦ προέδρου ἡ κλῆσις τοιχοκολλᾶται εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ 

ἐμποροδικείου, εἰς ὃ παρεπέμφθη ἡ δίκη, ἀντίγραφον δὲ αὐτῆς δημοσιεύεται διὰ 

τῶν ἐφημερίδων, ἰδίᾳ δὲ διὰ τῆς ἐκδιδομένης εἰς τὴν γλῶσσαν τοῦ κλητευομέ- 

νου’ ε) ἂν ὁ κλητευόµενος κατοικῇ ἐκτὸς τῆς περιρερείας τοῦ ἐμποροδικείου, ἡ 

κλῆσις πέμπεται δύ ἐπιστολῆς τοῦ προέδρου πρὸς τὴν ἀνωτάτην ἐγχώριον ἀρχὴν 

τῆς κατοικίας αὐτοῦ, ὅπως τῷ ἐπιδοθῇ ἀνυπερθέτως. 'Ο δὲ κομίσας τὴν ἐπιστολὴν 

εἰς τὸ ταχυδρομικὸν γραφεῖον κλητὴρ ὀφείλει νὰ λάθη παρὰ τούτου καὶ νὰ φέρῃ 

χρονολογουμένην καὶ ἐνσφράγιστον ἀπόδειξιν τῆς παραδόσεως αὐτῆς: στ) ἂν ὁ 

κλητευόμενος κατοικῇ εἰς ξένην χώραν, ὁ πρόεδρος πέμπει ἐπίσης δἰ ἐπιστολῆς 

τὴν κλῆσιν. πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργεῖον, ὅπως διὰ τούτου διαθιθασϑῇ 

ταχέως εἰς τὴν κατοικίαν του. 

“Αρθρ. 6θον.-- Ὡς πρὸς τὴν ἐπίδοσιν τῶν ἀποφάσεων τηροῦνται αἱ διατυ- 

πώσεις αἱ διαλαμθανόμεναι ἐν τοῖς ἄρθροις 17---ο τοῦ παρόντος νόμου περὶ 

ἐπιδόσεως τῶν κλήσεων. (Παράθ. 11ολ. Δικ. ἄρθρ. 136). 

"Αρθο. Ἴθον.-- Ἡ κοινοποίησις τῆς ἐρήμην ἀποφάσεως πρὸς τὸν ἐρήμην 

καταδικασθέντα, καθὸ κλητευθέντα καὶ μὴ ἐμφανισθέντα, γίνεται κατὰ τὴν διά- 

ταξιν τοῦ 66 ἄρθρου, καθ ὃν τρόπον καὶ ἡ τῆς κατ ἀντιμωλίαν ἀποφάσεως. 

Αν οὗδ᾽ αὐτὸς ὁ καταδικασθείς, οὐδ᾽’ ἄλλος οἰκεῖος ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ εὑρεθῇ, 

καὶ ἑπομένως εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιδοθῇ ἡ ἀπόφασις πρὸς αὐτόν, ἢ ἐν τῇ κα- 

τοικίᾳ αὐτοῦ, ἀντίγραφον τῆς ἀποφάσεως δίδοται, ἐπὶ ἀποδείξει παραλ.αθῆς, 

πρὸς τὸν μουχτάρην τῆς συνοικίας, ἤ, ἂν ὁ καταταδικασθεὶς εἶναι ξένος ὑπή- 

κοος, πρὸς τὴν ἀρχήν, εἰς ἣν ὑπάγεται, ἕτερον δὲ ἀντίγραφον τοιχοκολλ.ᾶται 

εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ δικαστηρίου. ({1αρ’ 11ο}.. Δικ. ἄρθρ. 149). 



232 Διαδικασία ἐν γένει 8 πι 

ἵνα τηρΏται ἀπαρασάλευτον. Πρ. Μ. Σ. 4 Νόρίου 1887. 

Ἡ κοινοποίησις ἀποφάσεως γίνεται δι᾽ ἐπιδόσεως ἀντι- 

γράφου καὶ διὰ παραλαθῖις ὑπογραφῖις παρ᾽ ἐκείνου πρὸς 

ὃν κοινοποιεῖται. Πρ. Μ. Σ. 10 Μαΐου 1890. 

Παρανόμως ἐγένετο ἡ κοινοποίησις τῖις ἐν λόγῳ ἀποφά- 

σεως, διότι κατὰ τὰ ἄρθρα 19----18 τῖις Ἐμπορικῖις Δικονο- 

μίας ἡ κοινοποίησις ἡ μὶν γενομένη, διὰ κλπτῆρος εἶναι 

ἄκυρος, ἐπὶ δὲ τοῦ προκειμένου ἡ κοινοποίησις ἐγένετο διὰ 

τοῦ γοαμματέως τοῦ Μητροπολίτου Σθορνικίου καὶ οὐχὶ 

διὰ κλητῖιρος. Ἱ ὃν ο δα, 

ΚΡΉΝΗ 

Ιατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ νόμου καὶ τοῦ δικαίου οὐδενὶ ἐπι- 

τρέπεται ἵνα διὰ τῖις μῖι νομίμου ἐμφανίσεως αὐτοῦ ἐνώπιον 

|. Τὰ τῆς ἑρπμοδικίας ὁρίζουθι τὰ ἀκόλουθα ἄρθρα τῆς ἐν ἰδχύϊ 

Ἔμπορ. Δικονομίας ἄρθρ. 01 -- 09, λος δν 

"Αρθρ. θΤον.--'Αν, κλητευθέντων τῶν διαδίκων κατὰ τοὺς ἐν τῷ Β΄ κεφα- 

λαίῳ τοῦ παρόντος νόµου διαγεγραμμένους τύπους, ὁ εἷς αὐτῶν δὲν προσέλθῃ 

εἰς τὸ δικαστήριον, ὁ ἐμφανισθεὶς ἕτερος δύναται νὰ ζητήσῃ ὅπως προθῇ τὸ 

δικαστήριον εἰς τὴν ἐρήμην ἀπόφασιν. 

Ἔν τούτοις ἂν τὸ δικαστήριον φρονῇ ὅτι ὁ μὴ προσελθὼν ἐκωλύθη ἐξ ἆλη- 

θοῦς κωλύματος, δύναται ν᾽ ἀναθάλη τὴν συζήτησιν εἰς τὴν αὐτὴν ἡμέραν τῆς 

ἐπιούσης ἑθδομάδος. Ἔν ᾖ ὅμως περιπτώσει οὐδὲ τὴν ἡμέραν ταύτην ἐμφανι- 

σθῇ, θεωρεῖται ὡς ἐξ ἐπιμονῆς ἀπειθὴς καὶ τὸ δικαστήριον προθαίνει εἰς τὴν 

ἔκδοσιν τῆς ἐρήμην ἀποφώσεως χωρὶς νὰ περιμένῃ περαιτέρω τὴν ἐμφάνισιν 

αὐτοῦ, "Ἡ διάταξις αὕτη ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ τῆς περιπτώσεως, καθ ἣν ὁ διά- 

δικος προσε).θὼν ἀρνεῖται νὰ συζητήση καὶ ἀπαντήσῃ. (Παράθ. 11ολ. Δυς, ὄρθρ. 

130 καὶ 14ο. 

"λρθρ. !8ον.-- Εὰν ὁ ἀρνούμενος νὰ ἐμρανισθῇ εἰς τὸ δικαστήριον εἶναι 

ἐνάγων, ὁ ἐναγόμενος μὴ ὑποχρεούμενος ν’ ἀπαντήσῃ εἰς τὴν κατ αὐτοῦ ἀγω- 

γὴν δύναται νὰ ζητήσῃ καὶ λάθη ἐρήμην ἀπόφασιν, διατάσσουσαν ὅτι εἰς οὐδὲν 

΄ 
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τοῦ δικαστηρίου, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν διαιωνίζη τὴν διεκδίκασιν 

δίκης, ἐν ἢ παρίσταται μάλιστα ὡς ἐναγόμενος, ἀφ’ ἑτέ- 

ρου δὲ παραλύῃ τὶιν ἐνέργειαν τῖις δικαιοσύνης. 

Μ. Σ. 3 (468). 
Ὁ ἐναγόμενος δικάζεται ἐρήμτν ὅταν μὶν ἐμφανισθῇ, 

ἐνώπιον τοῦ δικάζοντος δικαστηρίου καὶ μὴ παρουσιάση 

ἀπολογπτήριον, ἐπὶ δὲ τοῦ προκειμένου, τοῦ ἐναγομένου 

προσαγαγόντος ἀπολογητήρια, ἕπεται ὅτι ταῦτα δέον ἵνα 

ὑποχρεοῦται, ᾿Αλλ᾽ ἂν τοὐναντίον δὲν ἐμφανισθῇ ὁ ἐναγόμενος, ἐκδίδοται μὲν 

ἐπίσης ἐρήμην ἀπόφασις, τῇ αἰτήσει τοῦ ἐνάγοντος, ἀλλὰ τὸ δικαστήριον δὲν 

δύναται νὰ ἐκδώση ἀπόφασιν ἂν μὴ μετὰ λεπτομερῆ ἐξέτασιν καὶ ἐξακρίθωσιν 

τῆς ἀγωγῆς, σχηµατίση πεποίθησιν περὶ τῆς ἀληθείας αὐτῆς. (Παρ. Ιολ. Δικ. 

ἄρθρ. 142. | 

"Αρθρ. θ9ον.-- "Αν δοθῶσι διάφοροι προθεσµίαι πρὸς ἐμφάνισιν πολλῶν 

δια δίκων, ἐπὶ τῆς αὐτῆς δίκης, ἐκ τούτων δέ τινες δὲν προσέλθωσι, κατ᾽ οὐδενὸς 

ἐκδίδεται ἐρήμην ἀπόφασις πρὸ τῆς παρελεύσεως τῆς μακροτέρας προθεσμίας. 

"Αρθρ. Τ1ον.-- Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐκτέλεσις ἐρήμην ἀποφάσεως, ἂν δὲν 

παρέλθωσι δέκα πέντε ἡμέραι ἀπὸ τῆς ὡς ἀνωτέρω κοινοποιήσεως, ἐκτὸς ἂν 

ἐπὶ ὑποθέσεως ἐπειγούσης διετάχθη ἡ πρὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας ταύτης 

ἐκτέλεσις. (Παρ. 11ολ. Δικ. ἄρθρ. 15ο). 

"λοθρ. Ἰ2ον.--Ἡ κατὰ τοῦ κλητευθέντος μέν, ἀλλὰ μὴ ἐμρανισθέντος ἐκ- 

διδομένη (ἐρήμην) ἀπόφασις εἶναι ἐκτελεστέα τὸ βραδύτερον ἐντὸς ἐξ μηνῶν 

ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως. Αν δ᾽ ἐντὸς τοῦ χρόνου τούτου δὲν γίνῃ ἀπόπειρα ἐκτελέ- 

σεως, αὕτη θεωρεῖται ὡς ἄκυρος. 

"Αρθρ. Ἴϑον.-- Ἐν ᾖ περιπτώσει ἡ ἐρήμην ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις ὑποχρ:οῖ 

τρίτον τινὰ νὰ δώσῃ τι εἰς ἕνα τῶν διαδίκων, ἣ νὰ πράξη τι, τότε μόνον ἑκ- 

τελεῖται κατὰ τοῦ τρίτου, ὅταν προσαχθῇ ἀποδεικτικὸν ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ γραφείου 

τοῦ ἐμποροδικείου καὶ διαλαμθάνον ὅτι δὲν ἐγένετο ἀνακοπὴ κατὰ τῆς ῥηθεί- 

σης ἀποφράσεως, κατὰ τὸς διατάξεις τοῦ ἑπομένου . κεφαλαίου. Διὰ τὰ ἀποδει- 

κτικὰ ταῦτα θέλει κρατεῖσθαι ἰδιαίτερον βιθλίον ἐν τῷ γραφείῳ τοῦ δικαστη- 

ρίου, ὅπως τῇ αἰτήσει τοῦ ἀνακόπτοντος σημειοῦται πᾶσα ἀνακοπὴ κατ ἐρήμην 

ἀποφάσεως, γινομένης µνείας τῶν ὀνομάτων καὶ ἐπωνύμων τῶν διαδίκων, καὶ 

τῆς χρονολογίας τῆς τε ἀποφάσεφς καὶ τῆς ἀνακοπῆς. 
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οἱ λαφῦθῶσιν ὑπ’ ὄψει καὶ ἐκτιμπθῶσι, καθ’ ἃ προσήκει, 

Μ. Σ. 88 (1805) 
Καὶ κατὰ τὴν ἐρημοδικίαν αὐτὴν τὸ Δικαστήριον ὀφεί- 

λει νὰ ἐρευνᾷ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸ νόμιμον τῶν ἀπαιτή- 

σεων τοῦ ἐνάγοντος καὶ οὐχὶ ἀθασανίστως νὰ παραδέχηται 

τὰς προτάσεις αὐτοῦ. Δομ. 11 (1.4) 1. 19 4 ὃ Ιπάϊο (9.1) Νεα- 

ρὰ 09 κεφ. 9. Μ. Σ. 1 (1809). 

Ὅταν ὁ ἐναγόμενος ἣὶ ἀνακοπτόμενος νομίμως κλγτευ- 

θεὶς ἀπολίπηται τοῦ Δικαστηρίου, τοῦτο δεχόμενον τὴν 

περὶ ἐργμοδικίας αἴτησιν τοῦ ἀντιδίκου, προθαίνει εἰς 

ἀπόφασιν ἐρήμην αὐτοῦ, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχη ἔνστασίς τις, 

ἣν ἐξ ἐπαγγέλματος ὀφείλει νὰ λάθη ὑπ᾽ ὄψιν. 

Μ. Σ.168 (1891) 180, 193 (1893) ΩΤ (1819). 

Ἡ ἐρημοδικία ἐπιτρέπεται καὶ δι’ ἄρνησιν συζητήσεως, 

Μ. Σ. 97 (19719). 
Τοῦ ἀναύπλαφῶντος ζητήσαντος τὴν ἐρηπμοδικίαν, αὕτη 

ἐπιτρέπεται μὲν ὑπὸ τοῦ νόμου, ἀλλ᾽ ἐν τοιαύτη, περιπτώ- 

σει τὸ δικαστήριον ὀφείλει ἵνα ἐξετάσῃ αὐτεπαγγέλτως 

ἅπαντας τοὺς λόγους τῖις ἀναψιλαφήσεως αὐτοῦ, ἐὰν ὦσιν 

ἴν οὐ σύμφωνοι τῷ νόμῳ. Μ. Σ. 35 (18719). 

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ἀπολίπηται τοῦ δικαστηρίου ὁ 

ἐναγόμενος εἴτε ἐφεσίθλητος, ἐπιδικάζονται τῷ ἀντιδίκῳ 

αὐτοῦ κατὰ τῖιν νομολογίαν τῆς Ἱ. Συνόδου ἅπασαι αἱ αἰ- 

τήσεις αὐτοῦ, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχη ἔνστασίς τις, ἣν ὀφείλει ἵνα 

λάθῃ ὑπ’ ὄψιν τὸ δικαστήριον ἐξ ἐπαγγέλματος. 

Ἱ. Σ. 10 (1883). 
Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ἀπολίπηται τοῦ δικαστηρίου ὁ 

ἐνάγων Τι ὁ ἐφεσείων ἀπορρίπτεται ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ ἀν- 

τιδίκου αὐτοῦ ᾗ ἀγωγὶν Ἰν ἡ ἔφεσις. Ἱ. Σ. 131880). 

Τὸ πρωτόδικον δικαστήριον πρὶν Τι προθή εἰς τὴν ἐρή.- 

΄ 
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μπιν ἐκδίκασιν τῖις ὑποθέσεως, ὤφειλεν ἵνα ἐξετάσῃ καὶ. 

βεθαιωθῆ, ἐὰν ὑπῆρχε κώλυμα ἰσχυρὸν μὶν ἐπιτρέπον τὴν 

αὐτοπρόσωπον, ἣν διὰ νομίμου πληρεξουσίου, παράστασιν 

τις ἐναγομέντις νῦν δ᾽ ἐφεσειούστις, καὶ ἑπομένως ἀναθά- 

λη τὴν ὑπόθεσιν μέχρι τῖις ἄρσεως τοῦ κωλύματος: τοιοῦ- 

τον δὲ {ιν ἡ πάθησις τῶν φρενῶν τῖις τότε ἐναγομένης νῦν 

δ᾽ ἐκκαλούσης, ἕνεκα τῖς ὁποίας ἵντο ἀπολύτως ἀδύνατον 

αὐτῇ ἵνα προσέλθῃ ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου Τι πέμψῃ ἀν- 

τιποόσωπον, τούτου δὲ μὴν γενομένου ἐπέρχεται ἡ ἐξ ἐπαγ- 

γέλματος ἀκύρωσις τῖις ἀποφάσεως τοῦ πρωτοδίκου δικα- 

στηρίου, διότι παρεθιάσθησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ αἱ γενικαὶ ἀρχαὶ 

τοῦ δικαίου, καθ’ ἃ; οὐδεὶς δικάζεται πρὶν Τι ἀκουσθῇ, ἡ 

τοιαύτη ὃ ἔνστασις, ὡς οὗσα δημοσίας τάξεως, δύναται νὰ 

λειφθῇ αὐτεπαγγέλτως ὑπ᾽ ὄψιν παρὰ παντὸς δικαστηρίου 

οἱουδήποτε βαθμοῦ. ,. 2; 2} ΠΠ ΘΑ, 

Δεκτή ἐστιν ἡ προκειµένπ ἔφεσις, τοῦ καθ᾽ οὗ αὕτη οὐ- 

δόλως ἐμφανισθέντος κατὰ τὴν ὁρισθεῖσαν δικάσιμον ἡμέ- 

ραν, οὔτε αὐτοπροσώπως οὔτε διὰ πλποεξουσίου ἐνώπιον 

τῖις Ἱ. Συνόδου, εἰ καὶ κατὰ τὴν ἀπάντησιν τοῦ Μπτοοπο- 

λίτου Ἰκονίου φαίνεται ὅτι τὸ ἐφετήριον ἐπεδόθη, ἐγκαί- 

ρως εἰς τὸν ἐφεσίόλητον. Ἱ. Σ. 49 (1886). 

Ὄρθός ἐσιιν ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐφεσείοντος ὅτι τὸ Μη- 

τροπολιτικὲν Δικαστήριον παρὰ τὰς διατάξεις τῖις ἐν ἰσχύϊ 

δικονομίας ἐθεώρπσεν αὐτὸν καὶ κατ᾽ ἀντιμωλίαν δικα- 

οθέντα, ἐνῶ οὗτος, ὡς μὶι γενομένης παραδεκτῖις τῖις περὶ 

νομιμοπονίσεως τῖις ἀντιδίκου ἐνστάσεως αὐτοῦ, ἀπεχώρη- 

σε τοῦ δικαστηρίου, ἡ δὲ περαιτέρω ἐκδίκασις τῖις ὑποθέ- 

σεως δὲν ἠδύνατο ἵνα θεωρηθῇ εἰ μὶ ὡς προθᾶσα ἐρήμην. 

Ἱ. Σ. 89 (1889). 
Ὅταν ὁ ἐνάγων Ιν ἀνακόπτων ἀπολίππται τοῦ δικαστιι - 
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ρίου, ὁ ἐναγόμενος ἂν ἀνακοπτόμενος μὶν ὑποχρεούμενος 

ν᾽ ἀπαντήσῃ εἰς τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ἀγωγήν, δύναται νὰ ζπ- 

τήση, καὶ λάθῃ ἐρήμην ἀπόφασιν ἀπαλλάττουσαν αὐτὸν 

τῖις ἀγωγῖις ἣν ἀνακοπῆς. Μ. Σ. 197 (1893). 

5 δ.' 

Ὅπως ἐκδοθῇ, ἀπόφασίς τις ἐπάγουσα ὑποχρεώσεις εἰς 

ἀμφοτέρους τοὺς διαδίκους, ἣν ὅπως θεωρηθῇ, δίκη τις ὡς 

ἐκκρεμής, δέον ἵνα προπγηθῇ, τακτιικὴν διαδικασία κατ᾽ ἀν- 

τιμωλίαν τῶν διαδίκων, μετὰ τὴν ἐν τῷ πινακίῳ ἐγγραφὶιν 

τῖις ὑποθέσεως ὑπὸ τοῦ ἐπιμελεστέρου αὐτῶν, ἅτινα δὲν 

ἔλαθον χώραν ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ὥστε μήτε δεδικασµέ- 

νον ὑπάρχει, μήτε ἐκκρεμοδικία. ΜΝ. 5. Τ{ΒΊ 5] 

Οὔσης ἐκκρεμοῦς τῖις συζυγικῖις μεταξὺ τῶν διαδίκων 

συζύγων διαφορᾶς, δὲν δύναται τὸ Συμθούλιον καὶ διὰ 

τοῦτον τὸν λόγον ἵνα ἐπιδιφθῇ, τῆς διαδικασίας τῆς περὶ 

διατοοφῖις ἀγωγῖις. Μ. Σ. 90 (1885). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ προκειμένη ἀναίρεσις διὰ τὸν λό- 

γον κυρίως τῖις ἐκκρεμοδικίας, διότι ὑπάρχει ἐκκρεμὶις ἡ 

ἐνώπιον τοῦ Ἐφετείου Χανίων ὑποθληιθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀναι- 

ρεσειόντων ἀνακοπὶν κατὰ τῖις ἐρήμιιν ἀποφάσεως αὐτοῦ, 

καθ᾽ ἧς ἐγένετο καὶ ἡ, ἀναίρεσις αὔτη. 

Πρ. Μ. Σ. 3 Μαρτίου 1888. 

Της παρούσης ὑποθέσεως ἐκκρεμοδικούσηις ἐνώπιον τοῦ 

|. Ἡ ἔνότασις τῆς ἐκκρεμοδικίας χωρεῖ ὁσάκις ἴι αὐτῖι ὑπόθεσις, 

ἵν ἔχουσα δηλονότι τὸ αὐτὸ ἀντικείμενον καὶ τῖν αὐτὴν βάσιν με- 

ταξὺ τῶν αὐτῶν διαδίκων, εἰδήιχθτι ἐνώπιον ἑτέρου ἁρμοδίου ἐγχω- 

ρίου δικαστηρίου καὶ τυγχάνει ἤδη ἐγγεγραμμέντι ἐν τῷ πινακίῳ 

αὐτοῦ. 

ἕμνν.. 
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Ἐκκλισιαστικοῦ Δικαστηρίου τῖις ἨἘπισκοπῖις ᾿Ανέων, 

ἀναομοδίως ὅλως ἐπελήφθπιι τῖις ἐκδικάσεως αὐτῖις τὸ Μη- 

τροπολιτικὸν Δικαστήριον Σμύρνης καὶ ἄκυρός ἐστιν ἑπο- 

μένως ἡ ἀπόφασις αὐτοῦ. 1. Σ. 1014 (188 

Ἡ περὶ ἐκκρεμοδικίας ἔνστασις τῖις ᾿Εφορίας εἶναι ὅλως 

ἀθάσιμος, διότι ὑπῆρχε μὲν ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἀγωγὴ 

τῖις ἀντιδίκου, ἀλλ) αὕτη ἐπὶ τῇ αἰτήσει τῆς ᾿Βφορίας ἀπερ- 

ρίφθπ λόγῳ ἐνστάσεως ἀπαραδέκτου αὐτῖις, τῖις δὲ ἀπορ- 

ρίψεως ταύτης ἀπαγγελθείσης εἰς ἀμφότερα τὰ διάδικα 

μέρη, οὐδεμία ὑπῖιρχεν ἀνάγκιι κοινοποιήσεως, ἑπομένως 

οὔτε ἑτέρα ἀγωγὴ ὑφίσταται οὔτε ἐκκρεμοδικία ὑπάρχει. 

Μ. Σ. 389 (1896). 

8 ο.) 

Ὅπως ἐπιτραπῆ ἡ πρόσθετος παρέμθασις ἀπαιτεῖται ἵνα 

ὁ παρεμθαίνων οὐ μόνον προσέλθῃ ὡς σύμμαχος θἀτέρου 

τῶν διαδίκων, ἀλλ᾽ ἵνα ἐπικαλῖιται καὶ ἴδιον συμφέρον εἰς 

τῖιν ἔκθασιν τῖις δίκης. Ν. Σ. 33 (1874): 

1. Παρέμθαδις εἶναι ἵν νομυικὶι ὀχέδις τρίτου ἀναμιγνυομένου εἰς 

δίκην μεταξὺ ἄλλων. ὃκ τῆς ἑκόάδεως τῆς ὁποίας δύναται νὰ ἐπέλ- 

θη βλάόπ εἰς τὰ ἔννομα αὐτοῦ ὀυμφέροντα. Διακρίνεται δ᾽ ἡ πα- 

ρέμθασις. 

Δ’. Εἰς ἀναγκαστικήν, γινομέντνν διὰ προσεπικλίίδεως ἀπευθυ- 

νοµένης ὑπὸ τῶν διαδίκων εἴτε πρὸς τοὺς δικαιοπαρόχους εἴτε 

πρὸς τοὺς ὁμοδίκους αὐτῶν, εἴτε καὶ πρὸς τρίτους ἔχοντας δικαίω- 

μα τριτανακοπῆς. Πολ. Δι. 115. 

ΑΔ’. Εὶς ὑκουσδίαν, {ιτις πάλιν εἶναι ἣν κυρία ἣν πρόόθετος. Ἡ μὲν 

κυρία συγχωρθῖται ὑπὸ τοὺς ὅρους νὰ εἶναι ἐκκρεμῖις ᾗ κυρία δίκπ, 

καὶ νὰ ἔχῃ ὁ παρεμθαίνων ἔννομον ὀυμφέρον ὀυναφὲς πρὸς τὴν κν» 
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Μπιδενὸς δικογράφου κοινοποιπθέντος τῇ ἐναγούσῃ ἐπι- 

τροπῇ ὑπὸ τῶν ἐναγομένων περὶ προσεπικλήσεως τῖις Λ. 

Β. εἰς τὶν προκειμένην ὑπόθεσιν, τὸ περὶ τούτου ζήτημα 

δὲν δύναται νὰ ληφθῇ. ὑπ’ ὄψιν. 

Μ.5. ἐν ί{81 8), 

Ἡ παρέμθασις οὗσα δεκτὴ κατὰ πᾶσαν τῖις δίκιις στάσιν 

ἐπιτρέπεται ὑπὸ τῖις ἐγχωρίου δικονομίας καὶ ἐν τῇ ἐφέ- 

σει. Μ. ΣΣ. 19 (1884). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ προκειμένην παρέμθασις, διότι μό- 

νος ὁ ἐπιδιώκων ἴδιον συμφέρον δύναται νὰ παρέμθῃ εἰς 

δίκην τινά, ὅπερ δὲν συμθαίνει ἐνταῦθα. Ἱ.Σ. 21 (1885). 

ρίαν δίκαν. Πρόόθετος δὲ καλεῖται ἵι παρέμθασις καθ᾽ ἣν ὁ τρίτος 

δὲν ἐπιδιώκει ἴδιον συμφέρον, ἀλλὰ κατέρχεται εἰς τὸν δυκαστικὸν 

ἀγῶνα ὡς ὀύμμαχος τοῦ μὲν καὶ ἀντίπαλος τοῦ δέ. 

Ἡ παρέμθασις κοινοποιεῖται εἰς ἀμφοτέρους τοὺς διαδίκους καὶ 

εἶναι δεκτή, ἵν μὲν πρόόθετος κατὰ πᾶσαν τῆς δίκης ὁτάόιν, ἡ δὲ 

κυρία μέχρι πέρατος τῆς πρωτοδίκου δίκης. Πολ. Δικ. 117, 199, 

Ἐμπ. δι. 114. 

"Δρθρ. 111ον.--᾿ὰν ἑνεργουμένης τῆς μεταξὺ τῶν διαδίκων διαδικασίας, 

τρίτος τις ζητήση δι ἐγγράφου αἰτήσεως προσηκόντως ὑποθαλλομένης καὶ πε- 

ριεχούσης τοὺς λόγους τῆς παρεμθάσεως, νὰ παραστῇ ἐν τῇ διαδικασίᾳ καὶ ἐπὶ 

παρουσίᾳ τῶν διαδίκων ἀποδείξη τὸ πρὸς παρέμθασιν δικαίωμα αὐτοῦ, γίνεται 

δεκτὴ ἡ παρέμθασις,. ἥτις ὅμως δὲν ἀναστέλλει τὴν ἐπὶ τῆς ὡρίμου κυρίας άγω- 

γῆς ἀπόφασιν. (Παράθ. Γαλ. Δικον. ἄσθρ. 337-341). 

"Δρθρ. 199.---"Εκτὸς τῶν διαδίκων οὐδεὶς ἄλλος δύναται νὰ παρεμθῇ ἐν 

τῇ ἐφέσει ὑπὸ τὴν ἰδιότητα ἐνάγοντος. Οἱ τρίτοι ὅμως οἱ κατὰ τὸν νόμον ἔχον- 

τες δικαίωµα τριτανακοπῆς κατὰ τῆς ἑκκολ.ουμένης ἀποφάσεως δύνανται νὰ πα” 

ρεμθῶσιν ἐν τῇ ἑρέσει. (Παρ. Γαλ. Δικον, ἄρθρ. 466). 

"λρθο. 111ον.--᾽Εκτὸς τῶν διαδίκων οὐδεὶς δύναται νὰ παρεμθῇ εἰς τὴν 

κατ ἔφεσιν δίκην ὑπὸ τὴν ἰδιότητα ἐνάγοντος. Οἱ τρίτοι ὅμως οἱ κατὰ τὸν 

νόμον ἔχοντες δικαίωµα τριτανακοπῆς κατὰ τῆς ἐφεσιθαλλ.ομένης ἀποφάσεως 

δύνανται νὰ παρεμθῶσιν ἐν τῇ ἐφέσει. (Παράθι Πολ. ἄρθρ. 193). 



Διαδικασία ἐν γένει 8 ιο. 230 

61ο, 

Θεωρουμένης κατπργηµένιις τῖις ἀγωγῖις τοῦ αἰτοῦντος 
Ἀ ε ’ 7 Ζ - / 5 / 

ν ὁπωςδήποτε ἀποπερατωμένης τῖις δίκης ἐπιστρέφεται 

αὐτῷ ἡ προκαταθολή. Μ. Σ. 49 (1865). 

1. Τὰ δικαδτικὰ τέλγι βαρύνουσι κατὰ γενικὸν κανόνα τὸν ἥνττη- 

θέντα διάδικον, καθὸ γενόμενον αἴτιον αὐτῶν: συμψηφίζονται δὲ 

μεταξὺ τῶν διαδίκων ἐπὶ δικῶν μεταξὺ ἀνιόντων καὶ κατιόντων, 

ἀδελφῶν καὶ συζύγων, καὶ ὅταν ἀμφότεροι οἱ διάδικοι προξεντιδωσι 

ταύτας, ὡς εἰς τὰς περὶ διανομῆς δίκας, Βασ. 09 (9. 9), Τι νικήόδωθι 

καὶ νικπθῶσιν ἐνταυτῷ. ΘΟ. ΜΗ 

Τὰ δικαστικὰ τέλιι τῶν Πατριαρχυκῶν Δικαστηρίων ἑκανονίδθη- 

ὅαν ὡς ἑξῆς ὑπὸ τοῦ Δ. Ε. Μ. Συμθουλίου ἐν ταῖς συνεδριάσεσιν 

αὐτοῦ τῆς 10 Δεκεμθρίου 1895 καὶ τῆς 29 Φεθρουαρίου 1896. 

Γοόσια. 
᾿Αγωγαί, ἐγγυητικὰ καὶ ἀντίγραφα αὐτῶν . α 10 

Ὑπόμνημα, ἀνακοπή, ἔφεσις, ἀναψηλάφησις, ἀναίρεσις, προ- 

τάσεις καὶ ἀντιπροϊάσεις διὰ τὸ πρῶτον φύλλον αὐτῶν συνή- 

θους μεγέθους ἐκ 4 σελίδων καὶ 30 γραμμῶν ἑκάστης . « 20 

| - Δὺ ἔκαστον' τῶν ἑπόμένων φύλλων τῶν αὐτῶν διαστά- 

σέων καὶ περιεκτικόύτητος ἀνά. «" ο οἳ α’ ο' ο) »' ο’ 10 

Αντίγραφα τῶν ἄνω” ἐγγράφων ἀνά αι.’ ε’ ευ 2 20 

Προσαγόμενον πρὸς ὑποστήριξιν δίκης 'ἣ αἰτήσεως." . α 5 

Κιλῆόις: δίαδίκόυ ἢ' µάρώρυς «ος ο ο. οὐ. ο 1ο 

Διορισμὸς πληρεξουσίου ἐπ ἀκροατηρίου καὶ κατάθεσις πλη- 

ο ο  ριρο ων οφ . ν ο, φαν. ο.) 30 

Πρακτικὰ συνεδριάσεως καὶ διασκέψεως ἀνά. « ὦ. . 20 

᾿Απόφασις ᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου διὰ μὲν τὸ πρῶτον 

φύλλον προκαταθαλλόμενα, ' ε' ο) ε’ ο) οἱ αυ’ ο) ο) 10ο 50 

σὲ ὐθόμεναχινά, «ο ο τε νε Ὁ ὁ 10 

᾿Απόφασις ἹἹερᾶς Συνόδου διὰ μὲν τὸ α φύλλον προκατα- 

κιννννυ.’.νΡη νηόν: ο Ῥῴιε."Θ464 106 το 

πινκο!έκόμονα ἀνα. ο σε τε.“ τῳ 209 

᾿Απόφασις Δ. Ε. Μ. Συμθουλίου ἀφορῶσα χρήματα ἣ πράγ- 

ματα ἀξίας: ἀνὰ 20/ᾳ ἐπὶ τοῦ ὀπιδικασθησομένου ποσοῦ; τὸ.]/ῃ. 
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Τὰ δικαστικὰ τέλπι τῖις ἐρήμην ἀποφάσεως καὶ λοιπὰ 

ἔξοδα καταψπφίζονται πάντοτε τοῦ ἐρήμην καταδικασθέν- 

τος. (ἄρθρα 89 Ἔμπορ. Δικονομίας). Μ. Σ. 16 (1878). 

Τὰ δικαστικὰ τέλη ἐπιθαρύνουσιν ἀτομικῶς τὰ μέλι 

δὲ τούτου ἥτοι 1/2 5/ᾳ προκαταθολικῶς ἐπὶ τοῦ διεκδικουμένου άν 

ποσοῦ, ἢ γρόσ. 6ο προκαταθαλλόμενα, ἐὰν τὸ ἀναλογικὸν δι- 

καίωμα ἢ ἕλαττον τοῦ ποσοῦ τούτου. Πάσα ἄλλη ἀπόφασις μὴ 

ἀφορῶσα χρήματα ἢἣ πράγματα ἀξίας, διὰ μὲν τὸ πρῶτον φύλ- 

λον προκηχαδηλλίόμενμα.. πμ. κ ον κ προ ΕΙ αν εὐ 

λα Ῥέπι Ἐπόμενα νά ντα 8. εὐ. 20 

᾿Αντίγραφον ἀποφάσεως εἴτε ἁποσπάσματος πρακτικοῦ ᾿Εκ- 

κλησιαστικοῦ Δικαστηρίου διὰ τὸ πρῶτον φύλλον . . » α 20 

Διὰ Ὅτ ἐκόμενα ἀνα. να. κα. ἄτα . 19 

᾿Αντίγραφον ἀποφάσεως, εἴτε ἀποσπάσματος πρακτικοῦ '1ε- 

ρᾶς Συνόδου καὶ Δ. Ε. Μ. Συμθουλίου διὰ τὸ πρῶτον φύλλον, 49 

20 Διὰ δὲ τὰ ἑπόμενα ἆνά Π 5 . 5 Π Π 0 Π ε 

Διαλυτήριον ἀρραθῶνος. ει ο : ο », » : ο 500 250 100 

᾿Αντίγραφα οἱμοῦ ἀνά, ο ε.α" κ κι αλ ταν. 40 

Διαζύγιον «, ε, ὁ, 4, ο, υ, :, 1, ;, «4. :2000 1000 300 

Ανείγραφα αὐτοῦ ἄν ε. 1. ἡ... ὁ... κ ἃ 40 

"Ἀκθρώσις γάμου. ε- ο ο - ο ε΄ ο. .α00ο. 500 [00 

᾿Αναγνώρισις γάμου. ο ο - ε.«. ο εκ :. 4900. [οὐ "ο 

᾿Απόφασις τοπικῆς διαστάσεως ἢ οἰαδήποτε ἄλλη προδι- 

Μα Ωμ ρος ο ὁ: Ὁ ας Ἠρς 10Ο 50 

᾿Απόφασις υἱοθεσίας .. ο κ ο ο. κ :..300, αμα 

Ἔκθεσις ἐνώπιον δικαστικῆς ἀρχῆς, Υνωμοδότησις πραγµα- 

ιναμώνως, ον ε, ο αγ. αν ε ο - λος δο 

Μετάφρασις ἀποφάσεως ἢ ἱλλάμιον. ὁ . ο « τε. . 10Ο 5ο 30 

Ἔγγραφον καταργήσεως δίκης, πιστοποιητικὸν ἐκκρεμοδι- 

κίας καὶ πάν ἄλλο δικόγραφον μὴ προθλεπόμενον . . ο 20 

Παρακαταθήκη. χρημάτων, , χρεωστικῶν ὁμολογιῶν, τίτλων 

ἰδιοκτησίας ἣ κινητῶν καὶ ἀπογραφὴ περιουσίας ἐπὶ τῆς ἀξίας 

ἢ τοῦ ποσοῦ , . η Π 9 Π 4 . 9 5 . , η 6/0. 
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τῖις ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπιτροπῖις τῖις ῥηθείσης Ἱ. Εκκλησίας, 

τὰ ἕνεκα τῆς ἀμελείας καὶ ἀδιαφορίας αὐτῶν γενόμενα πα- 

ραίτια τῖις προκειμένης ἐρπμοδικίας. Μ. Σ.10,36 (1881). 

Δικαία καὶ νόμιμός ἐστιν ἡ αἴτησις περὶ πληρωμῖις τῇ 

ἐφεσιθλήτῳ δαπανῶν μεταθάσεως ἐνταῦθα ἐκ Χιλῖις καὶ δια- 

μονῆς, ὡς καὶ δικπγορικῖις ἀμοιθῆς. Ἱ. Σ. 79 (188). 

Τὰ δικαστικὰ τέδαι ἐπιθαρύνουσιν ἑκάτερα τὰ διάδικα 

Ἱιέρπ, ὅταν ἐν μέρει εἰσὶν ἡττῶντα, ἐν μέρει δ᾽ ἡττώμενα 

καὶ ἡ δικπγορικὶι ἀμοιθὶ συμψηφίζεται μεταξὺ αὐτῶν. 

Μ. Σ. 198 (1889). 

Τὰ δικαστικὰ τέλη, συμύπφισ:έα μεταξὺ τῶν διαδίκων 

καθὸ στενῶν συγγενῶν πρὸς ἀλλήλους. Μ.Σ.195 (1889). 

Ὀρθός ἐστιν ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς ἐναγομένιις Τραπέζης ὅτι 

τὰ ἔξοδα τῖις δίκης δὲν ἐπιθαρύνουσιν αὐτήν, ἀλλὰ τὴν 

περιουσίαν τῖις διαθέτιδος, διὰ τὸν λόγον ὅτι ἡ Τράπεζα 

δὲν ἀρνεῖται ἀπολύτως τὶν ἀπόδοσιν τῶν παρ᾽ αὐτῇ, κα- 

τατεθειµένων μετ: χῶν, ἀλλ) ἐξαρτᾷ αὐτὶιν ἐκ τῖις ἀποφά- 

σεως τοῦ ἁρμοδίου δικαστηρίου. Μ. Σ. 144 (1890). 

Ὁ ἐνάγων ἀπολειπόμενος τοῦ δικαστηρίου, καταδικά- 

ζεται εἰς τὰ δικαστικὰ τέλη, ἀπορρίπτεται δ᾽ ἀσυζητητεὶ ἡ 

ἀγωγὴ Τι ἔφεσις αὐτοῦ. Μ. Σ. 181, 1832 (1892). 

Τὰ δικαστικὰ τέλη ἐπιθαρύνουσι τὸν ἡττώμενον τῶν 

διαδίκων σὺν τῇ δικπγορικῇ. τοῦ ἀντιδίκου ἀμοιθῇ. 
Μ. Σ. 931 (1894). 

νὰ, 

Ἡ παράθασις τῖις περὶ τὸν γάμον πίστεως δὲν εἶναι ἐκ 

τῶν ἀντικειμένων τὰ ὁποῖα ὁ νόμος ἀπαιτεῖ νὰ ἐκδικάζων- 

|. Περὶ τῆς ὀχέόεως τῶν Πνευματικῶν καὶ Μικτῶν δικαστηρίων 

ὑρρήθπόαν τὰ δύοντα ἐν δελ, 993-15, Οόον δ᾽ ἀφορᾷτῖιν σχέϑιν τῶν ἐκ- 
16 
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ται προπγοιμένως παρὰ τοῦ Ποινικοῦ Δικαστπρίου ὅπως 

ἐπὶ πλαστογραφίας Τι φαρμακείας. Μ. Σ. 36 (1812). 

Ἠνεκοίθιι ἵνα ἐκδοθῇ ἐπιστολὶν πρὸς τὸν ῥηθέντα Μη- 

τροπολίτιιν δηλοῦσα, ὅτι ἐὰν ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος δὲν ὑπῖιρ- 

χεν ἀρραθωνισμένος μετὰ τῖις ῥηθείσης, τῖις ἐξ αὐτοῦ καθ᾽ 

ἃ λέγεται τεκούσης, μὴ ἐπενεχθῇ διὰ τῖις βίας στεφάνωσις, 

διότι τοιοῦτος γάμος γενόμενος διὰ βίας δὲν δύναται νὰ 

ἔχηι κῖρος κατὰ τὸν νόμον, καὶ ὅτι ἂν ὑπάρχη ἀγωγὴ κατ᾽ 

αὐτοῦ ἡ ὑτόθεσις δέον νὰ παραπεμφθῇ εἰς τὸ ἁρμόδιον 

πολιτικὸν δικαστήριον καὶ ἐὰν ἀποδειχθῇ. οὗτος ἔνοχος, 

τότε νὰ ὑποχρεωθῆ εἰς δικαίαν ἀποζημίωσιν τῖις νεάνιδος. 

Πρ. Μ. Σ. ϐ Μαΐου 1878. 

᾿Ακυρωτέα ἐστὶν ἡ ἐκικαλουμένν. ἀπόφα-ις διὰ τὸν λό- 

γον ὅτι ὑφισταμένης ἐκκρεμοδικίας ἐνώπιον τοῦ Ποινικοῦ 

Δικαστηρίου, ἡ ᾿Επαρχιακῖι Δημογεροντία ὤφειλεν ἵνα ἀνα- 

στείλη. τὶνν πρόοδον τῖις ἐνώπιον αὐτῖις κινπθείστις ἀγωγῖις 

περὶ προικὸς κλαπείσις. Πο. Μ. Σ. 16 Ἰουλίου 18660. 

Τὸ Μητροπολιτικὸν Δικαστήριον ἅμα λαδὸν γνῶσιν ὅτι 

ἐνώτιον τῶν ἁρμοδίων ποινικῶν δικαστηρίων, ὑφίσταται 

ἐκκρεμῖις δίκη μεταξὺ τῶν αὐτῶν διαδίκων, ὤφειλεν ἵνα 

ἀναστείλη. τὶνν πρόοδον τῆς ἐνώπιον αὐτοῦ κινπθείστις 

δίκπς, μέχρις οὗ ἀποφανθῇ τὸ Ποινικὸν Δικαστήριον. 

Μ. Σ. 60 (1886). 

κληισιαστιικῶν ἐν γένει δικαστηρίων πρὸς τὰ ποινικά, αὕτιι ἀπαντᾶ- 

ται κυρίως εἰς τὸ ζήτημα τῆς διακορεύσεως καὶ τῆς μοιχείας. 

Φρονῶ ὅτι οὐδεμία δέον νὰ ὑπάρχῃ ὀχέδις μεταξὺ τῶν δικαδτηρίων 

τούτων, καὶ ὅτι ἑπομένως τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια δέον νὰ 

προθαίνωσιν εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν ζητηιινάτων τούτων ἀνεξαρτή- 

τως τῆς ἐνεργείας τῶν ποινικῶν, διότι ταῦτα δικάζουσι κατὰ νό: 

Ίους πάντῃ διαφόρους τῶν ἐν τοῖς ὀκκ]διαστικοῖς ἰδχυόντων. 
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Τὸ Συμθούλιον δὲν δύναται νὰ προθῇ εἰς ἐκδίκασιν τῖις 

προκειμένης ἀγωγῖις περὶ διατοοφῖις πρὶν ἣν ἐκδικασθῇ, 

ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως τὸ πνευματικὸν τῖις ὑποθέσεως 

ταύτης μεταξὺ τῶν συζύγων μέρος ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων 

ἐν τοῖς Πατριαρχείοις δικαστηρίων. 

| Πρ. Μ. Σ. 5 Ὀντωθρίου 1986, 

Πρὸ τῆς ἐπικυρώςεως ἴι ἀκυρώσεως τοῦ ἐπιδίκου προι- 

κοσυμφώνου ὑπὸ τοῦ Μ. ᾿ἘΕκκλπσιαστικοῦ Δικαστηρίου 

προπιγεῖται ἡ ἐκδίκασις τοῦ ζητήματος τῖις λύσεως τῖις 

μνπστείας ἐξ ὑπαιτιότητος Ἶν οὔ, ὅπερ ἀνήκει εἰς τὸ 

ἁρμόδ.ον Πνευματικὸν Δικαστήριον, μεθ᾽ ἣν καὶ μόνον 

τὸ Μ. Ἐκκλ. Δικαστήριον δύναται νὰ δικάσι τὰς ἐξ 

αὐτοῦ ππγαζούσας σινεπείας, ἐν αἷς συγκαταλέγεται καὶ 

ἡ. ἐξέτασις τοῦ θέματος τῆς ποινικῖις ῥήτρας κλπ. 

Μ. Σ. 213 (1898) 244 (1895). 

ΕΕ 12.Ι 

-Τὸ Συμθούλιον δὲν δύναται κατὰ τὰς διαγορεύσεις τοῦ 

νόμου ἵνα χορπγήση τοῖς διαδίκοις ὅ,τι αὐτοὶ ἅπαξ οἰκεία 

βουλήσει παρητήσαντο. Μ. Σ. 99 (1869). 
/ ε Ἡ ἔνστασις τοῦ Α., ὅτι ναὶ μὲν συνήνεσε ν᾽ ἀνατεθῇ, ἡ 
ι 

κ; ϱ/ 

προκειμένη ὑπόθεσις εἰς διαιτητάς, οὗτοι ὅμως ὤφειλον 

|. Ἡ κατάργησις τῆς δίκης ἐπέρχεται α΄, διὰ συνυποσχετικοῦ, 

6’, δι᾽ ἀνατροπῆς, Υ’, διὰ συγκαταθέδεως καὶ δ΄’, διὰ παραιτήδεως. 

ΑΛ’. Διὰ τοῦ συνυποσχετικοῦ ὀυμφωνοῦθιν οἱ διάδικοι τὴν µετα- 

θίδασιν τῆς δίκιις ἐις τῶν τακτικῶν δικαστηρίων εἰς αἱρετοὺς κρι- 

τὰς ἢ ἄλλως διαιτητάς, οὓς αὐτοὶ ἐκλέγουσι, Πολ. δικ. ἄρθρ. 61. 

Β’. ᾽Ανατροπίι εἶναι ἡι ἐκμηιδένισις τῆς διαδικασίας, Ίιτις ὑπέρ- 

χεται ἕνεκα τῆς ἐπὶ ὡριόμένον χρόνον ἐγκαταλείίεω; τῆς δίκης. 
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θεωοῖισαι κατὰ τοὺς νόμους καὶ δικαίαν ἀπόφασιν ἐκδοῦναι, 

ἀπαράδεκτός ἐστι, διότι κατὰ τὸν ᾿Αρμ. ΑΙ δ’, 4Ἴ εἴτε δι- 

καία εἴτε ἄδικός ἐστιν, ἡ τοῦ αἱρετοῦ δικαστοῦ ἀπόφασις ἐμ- 

μένειν αὐτῇ δεῖ. Μ. Σ. ϑΊ (1867). 

Κατὰ τὰς νεωτέρας νομοθεοίας ἡ ἐγκύρως συνταχθεῖσα 

διαιτητικὶν ἀπόφασις ἱποθαλλομένν. τῷ Προέδρῳ τοῦ δικα- 

στπρίου Ἰν τοῖς δικαστηρίοις ἐπιθεδαιοῦται μόνον ὑπὸ τού- 

των καὶ πιρύσσεται ἐκτελεστή, αἱ δὲ περὶ ποινικῖς ῥήτρας 

διατάξεις τῖις Ρωμαϊκῖις Νομοθεσίας ὁμολογουμένως κατπρ- 

γήθπσαν διὰ τῖις συνηθείας. Μ. Σ. δ (1867). 

Ἡ ἀπαίτησις τοῦ ἐναγομένου προινοδότου πατρὸς περὶ 

ἐκδόσεως ἐγγράφου ἐκ μέρους τῖις θυγατρὸς αὐτοῦ, ἀποξε- 

νούσπς ἑαυτὶιν τῖις πατρικῖις κλυιρονομίας, ἀντίκειται εἴς τε 

τὸν ὀρθὸν λόγον καὶ εἰς τὸν νόιιον, διότι οὐδεὶς ὑποχρεοῦ- 

ται ἵνα παραιτεῖται δικαιωμάτων καὶ μάλιστα μελλόντων. 

Μ. Σ. 4 (1819). 

Εἶναι δ' ὁ χρόνος οὗτος ἐπὶ μὲν τῶν πρωτοδικείων μῆνες 0, πολ. 

δικον. ἄρθρ.1/8, ἐπὶ δὲ τῶν ἐφετείων ἔτιι τρία, ἐμπ. δικ. ἄρθρ. 115. 

ΓΡ’. Συγκατάθεσις εἶναι ἡ ἁἀποδοχῖι διαδικαδτικῆς πράξεως ἣ 

ὁλοκλήοου διαδικαδίας ἐπὶ ζημίᾳ τοῦ ὀυγκατατιθεμένου καὶ ἐπ᾽ 

ὠλελείᾳ τοῦ ἀντιδίκου αὐτοῦ. Συνέπεια δὲ τῆς συγκαταθέσεως 

εἶναι, ὅτι ὁ ἀποδεχθεὶς τὴν διαδικαστικὶν πρᾶξιν δὲν δύναται 

εἶτα νὰ προσθάλῃ αὐτήν. ! 

Δ΄. Παραίτησις λέγεται ἵ ἀποχὶ τοῦ διαδίκου ἀπὸ ὡρισμένης 

διαδικαότικῆς πράξεως, Πιν αὐτὸς ὀνήργπόεν, ἣν ὅλχις τῆς δίκης, ιν 

αὐτὸς προὐιτάλεσε. 

Ἡ παραίτησις γίνεται ὀγγράβως καὶ φέρει τὴν ὑπογραφῖιν τοῦ 

παραιτουμένου Τι τοῦ πλπρεξουόίου αὐτοῦ, ἔχοντος εἰδικπν πρὸς 

τοῦτο πλπρεξουόιόττιτα. Συνέπεια τῆς γενομέναις παρὰ τοῦ ἀντι- 

δίκου τοῦ παραιτουμένου δεκτΏῆς παραιτήσεως εἶναι ἡ κατάργησις 

τῆς διαδικασίας μεθ᾽ ὅλων τῶν ὀυνεπειῶν αὐτῆς καὶ τῶν ὀυναφῶν 

αὐτῇ πράξεων, οὐδαμῶς παραθλαπτομένου τοῦ κατ᾽ οὐσίαν δικαίου. 



Διαδικασία ἐν γένει 8 12. 243 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ ἔνστασις ὅτι ἡ ἐνάγουσα παραιτη- 

θεῖσα τῖις περὶ διατροφῖις αἰτήσεως αὐτῖις ἐνώπιον τοῦ 

Ἐκκλπσιαστικοῦ Δικαστηρίου, δὲν δικαιοῦται πλέον νὰ αἰτῇ 

τοιαύτην, διότι τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Δικαστήριον ἀναρμο- 

δίως ἐπελήφθη τῖις αἰτήσεως ταύτης, καθόσον ἔργον αὐτοῦ 

ἐστι μόνηι ἡ ἐξέτασις καὶ διαίτησις τοῦ πνευματικοῦ μέρους 

τῖις διαφορᾶς τῶν σι ζύγων, ἄλλως τε ἄκαιρος εἶναι ἡ πα- 

ραΐίτησις αὕτη διατροφῖις τῖις ἐναγομέντις, καθὸ μὴ, γενομέ- 

νιν ὑπ᾽ αὐτῖις ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς, μηδὲν 

ἔχοντος δικαίωµα παραιτήσεως τοῦ ὅλου ἣν μέρους τῖις δί- 

κπις, ἅτε μηδὲν προσαγαγόντος ἔγγραφον χορπγοῦν αὐτῷ 

τοιοῦτον δικαίωμα. Μ. Σ. 11 (18718) 

᾿Ορθῶς τὸ Ἐφετεῖον Χανίων δὲν παρεδέχθη νὰ ἐπαχθῇ 
. 

παρὰ τῶν ἐφεσειόντων πρὸς τοὺς ἐφεσιθλήτους ὅρκος περὶ 

ἐξωδίκου προφορικοῦ μετὰ τὴν ἔφεσιν συμθιόασμοῦ, καθό- 

σον ἐὰν πράγματι μετὰ τὴν ἔφεσιν εἶχεν ἐπέλθῃ συμθιθα- 

σμὸς μετὰ τῶν ἀντιδίκων, ὤφειλον οἱ ἐφεσείοντες, ἐὰν οἱ 

ἐφεσίόλητοι ἠρνοῦντο τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ, νὰ ζπτήσωσιν 

αὐτὴν δι’ ἄλλης ἀγωγῖις, καὶ οὐχὶ νὰ ἐξακολουθήσωσι τὴν 

ἔφεσιν καὶ νὰ ζιτῶσι τὴν ἀκύρωσιν τῖις πρωτοδίκου ἀπο- 

φάσεως, μὴ δυναμένης ταύτης νὰ ἀκυρωθῇ ὑπὸ τοῦ Ἐφε- 

τείου διὰ λόγον ἐπελθόντα μετὰ τὴν ἔκδοσιν αὐτῖις. 

Μ Σ. 911 (1893). 
Ἡ ἀποδοχὴ δικαστὶκῖις τινος ἀποφάσεως προῦποτίθησιν 

Τι τὶνν ἔκπνευσιν τῶν νομίμων προθεσμιῶν μετὰ τὴν κοινο- 

ποίησιν αὐτῖς, Τι τὶν ῥητὴν καὶ ἔγγραφον δήλωσιν τοῦ 

διαδίκον ὅτι παραιτεῖται ὁριστικῶς παντὸς ἐνδίκου μέσου 

κατὰ τῖις κοινοποιπθείσιις αὐτῷ ἱρμοδίος ἀποφάσεως. 

Ἱ. Σ. 160 (1834). 
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5 12. 

Τὸ δικαστήριον δὲν δύναται νὰ ἐπανέλθῃ ἐπὶ τοῦ δεδι- 

κασµένου, ὅ-ερ ὑπάρχει ἐνταῦθα, καθὸ τῆς αὐτῖις ὑποθέ- 

σεως μεταξὺ τῶν αὐτῶν διαδίκων δικασθείσης ὑπό τε τῖις 

Εἰσπγ. Ἐπιτροπῆς καὶ ὑπὸ τοῦ Συμθουλίου τούτου, καὶ 

ὁριστικῶν ἀποφάσεων ἐκδοθεισῶν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν δι- 

καστπρίων τούτων. Μ. Σ. 39 (1819). 

Τὸ Συμθούλιον δὲν δύναται νὰ ἐπιλπφθῇ  τῖις διαδικα- 

σίας ὑποθέσεως συζπτπθείσις ἐνώπιον τῖις Ἱ. Συνόδου 

καὶ ἀποτελούσηις τὸ δεδικασμένον, καθόσον ἐπὶ τοῦ προ- 

κειμένου ὑπάρχει ταὐτότης δίκες, προσώπων καὶ ἰδιότη- 

τος αὐτῶν. Μ. Σ. 3 (1877). 

Ἡ ἐναγομένη δὲν δύναται νὰ ἐπανέλθῃ ἐπὶ τοῦ δεδικα- 

σμένου, εἰ μὶν μόνον διὰ τῆς χρήσεως τῶν ἐνδίκων μέσων, 

ἅπερ χορηγεῖ αὐτῇ ὁ νόμος. Ν. Σ. ϐ (1881). 

Αἱ ἀποφάσεις, ὧν μνημονεύει ὁ αἰτῶν, ὡς τελεσίδικοι 

καὶ ὁριστικαί, ἀποτελοῦσι τὸ δεδικασμένον, ἐφ᾽ οὗ δὲν δύ- 

ναται νὰ ἐπανέλθῃ τὸ δικαστήριον καὶ ἐπενέγκπ τὴνν ἐδια - 

χίστην τροπολογίαν, δύναται ὃ’ ἁπλῶς νὰ ἑρμπνεύση αὖὐ- 

τάς, ἐὰν ὑπάρχωσιν ἀσαφεῖς, καὶ διοοθώση τὸ παρεισφρῖι- 

σαν τυχὸν λογιστικὸν λάθος. Μ. Σ. τ 1889}. 

Ἡ ἔντασις τοῦ δεδικασμένου δὲν δύναται νὰ ληφθῇ, ὑπ᾽ 

1) Δεδικασδμένον εἶναι τὸ διὰ τελεσιδίκου ὁριστικῖς ἀποφάσεως 

μεταξὺ τῶν διαδίκων δικασθέν. Στοιχεῖα τῆς τελεθιδικίας ἣι τοῦ δε- 

δικασμένοι εἶναι' α’) ἀπόφασις ὁοιστικὶν καὶ τελεσίδικος, β’) ταὐτό- 

της τῶν προσώπων καὶ Υ’, ταὐτόιηις τῆς διαφορᾶς, τουτέότι τῶν 

ἀπαρτιζόντων αὐτὴν ὁτοιχείων, τοῦ δικαιώματος, τοῦ γεγονότος ἐξ 

οὗ τοῦτο πηγάζει καὶ τοῦ ἀντικειμένου εἰς ὃ ἀναφέρεται {ι αἴτησις. 
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ὄψιν ἐνταῦθα, διότι τὸ Συμθούλιον κατὰ τὶν ῥηθεῖσαν δι- 

κάσιμον δὲν ἐπελήφθπι τῖις οὐσίας τῖις ὑποθέσεως, ὅτε ἤθε- 

λεν ἔχει ἐφαρμογὶιν τὸ δεδικασμένον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ, ἐνστάσει 

τοῦ ἐναγομένου περιωρίσθη μόνον ἵνα ἀποφανθῆ, ὅτι δὲν 

δύναται νὰ δικάσῃ πρωτοθαῦθμίως τὴν μεταξὺ αὐτοῦ καὶ 

τῖις ἐναγούσιις ὑπόθεσιν, ἅτε τῆς κατοικίας αὐτοῦ οὔσης 

ἐν Χαλκηδόνι, τὴν ἀπόφασιν δὲ ταύτην δύναται νῦν ν᾿ 

ἀνακαλέσι τὸ δικαστήριον. Πο. Μ. Σ 10 Δόρίου 1887. 

Ἡ ἀπόφασις τοῦ ἐφετείου Ἰωαννίνων διὰ τῶν σκέψεων 

αὐτῖις δ΄ καὶ ε΄’ παραθιάζει τὸν νόμον μὴν λαμθάνουσα ὑπ᾽ 

ὄψιν τὸ δεδικασμένον, καθόσον ἡ ἀπόφασις τῆς ΔΊΙΙΟΥΕ- 

ροντίας Παραμυθίας, γενομέννι ἐνώπιον ἀμφοτέρων τῶν 

διαδίκων μερῶν, καὶ ἀναιροῦσα τὴν προτέραν ἀναϑορὰν 

τῖις ἀναιρεσειούσης, ἐστὶν ἐπίσημος δικαστικὶν ἀπόφασις, 

ἀποτελοῖσα τὸ δεδικασμένον ἐν τῇ, περιστάσει ταύτῃ, ὅπεο 

τὸ ἐφετεῖον ὤφειλεν ἵνα λά6ῃ ὑπ᾽ ὄψιν, ἡ δὲ ἀπόρριψις αὐ- 

τῆς καὶ ὁ χαρακτπρισιιὸς ὃς ἁπλῖις διαιιαοτυρίας ἐστὶ πα- 

ράόασις νόιιου καὶ δίδωσι χώραν εἰς ἀναίρεσιν. 

1.Σ.. 35 1881}: 

Τὸ Συμθούλιον δὲν δύναται ἵνα ἐπανέλθῃ ἐπὶ τοῦ δεδι- 

κασμένου, καθόσον τοῦτο δὲν δύναται νὰ προσθληθῇ εἰμὴ 

διὰ τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου ὁοιζομένων ἐνδίκων μέσων. 

Πρ. Μ. Σ. 20 Ἰουλίου 1888. 

Ὀρθός ἐστιν ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐφεσείοντος ὅτι τὸ Ἐκ- 

κλπσιασιαστικὸν Δικαστήριον Σμύρντις παρεθίασε τὸ δε- 

δικασιιένον, διότι ἐναντίον τῖις περὶ τούτου ἐνστάσεως αὐ- 

τοῦ, ἰσχυρισθέντος ὅτι προπγήθη ἀπόφασις τῖις Μ. Ἔκκληι- 

σίας, ἁρμοδίως ἐκδοθεῖσα τῇ αἰτήσει αὐτοῦ διὰ πρακτικοῦ 

τῖις Ἱερᾶς Συνόδου,κπούττονσα τὸν γάμον αὐτοῦ μετὰ τῖις 

Χ. Φ. θυγατρὸς τῆς ἐφεσιθλήτου ἔγκνρον, κοινοποιπθεῖσα 
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δὲ καὶ τῷ Μητροπολίτη Σμύρνης, προέδρῳ τοῦ Δικαστι- 

ρίου, τοῦτο προέθη εἰς τὶν ἔκδοσιν ἀποφάσεως, ἀντικειμέ- 

νις ὅλως εἰς τὰ προγραφέντα τῷ εἰρημένῳ Μητροπολίτη 

διὰ δύο Πατριαρχικῶν ἐπιστολῶν, ἐνῷ τοὐναντίον ὤφειλεν 

ἵνα συμμορφωθῇ πρὸς τὴν ἀπόφασιν τῖις ἀνωτέρας αὐτοῦ 

ἀρχῖις καὶ ἀπορρίψιι τὴν ἀγωγὴν τῆς ἐφεσιθλήτου (περὶ 

ἀκυρώσεως τοῦ γάμου τῖις ἀνπλίκου καὶ ὑπεξουσίας αὖὐ- 

τῇ θυγατρὸς αὐτῖις μετὰ τοῦ ἐφεσείοντος), ἥτις πράγματι, 

ἐὰν ἐθεώρει τὰ δικαιώματα αὐτῖις παοαθλαπτόμενα διὰ 

τῖις εἰρημέντιις ἀποφάσεως, ἠδύνατο ἵνα προοθάλη, αὐτῖιν 

διὰ τοῦ ἐνδίκου τῖις τριτα' ακοπῖις μέσου. Ἱ.Σ.83 (1889). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ περὶ τοῦ δεὸ κασμένου ἔνστασις 

τῖις ἐφεσειούσπις, διότι τῖις πρώτης ἀγωγῖις τοῦ ἐφεσιθλή- 

του ἀπορριφθείσης ὑπὸ τοῦ πρωτοδίκου δικαστηρίου ὡς 

ἀορίστου, οὗτος μὲν ἐδικαιοῦτο ἵνα ὑποθάδῃ νέαν ἀγωγὶνν 

καὶ διατυπώση ὡρισμένως τὰς ἐναντίον τῆς συζύγου αὖ- 

τοῦ αἰτιάσεις, τὸ δὲ δικαστήριον ὀρθῶς καὶ νομίμως προέ- 

6η εἰς ἐξέτα-ιν αὐτῖις, ἀποσχὸν τιόνον ἵνα ἐπανέλθῃ, ἐπὶ 

τοῦ θέματος περὶ οὗ ὁριστικὴν ἀπεφήνατο γνώμην. 

Ἱ. Σ. 90 (1889). 

ΣΞΞΞΞΞτΦ»σΞΞΞΞΞΞ5 
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"2.1 δι ο 

ΠΕΡΒΡΙΛΗΝΥΙΞ 

ϐ 1. Λόγοι διαζυγίου. 
α’. '/ πιθουλὴ κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνδρὸς ἢ τῆς γυνακός. 

β’. Πνευματικὴ ἢ σωιατικὴ πάθησις αὐτῶν. 

»'. ᾿Ασυμθίόαστον τοῦ χαρακτῆρος καὶ κοινὴ συναίνεσις. 

δ΄. ᾽Αλλαγὴ θοησκεύμιατος. 

ε’. ᾿Αγικανότης τοῦ ἀνδοός. 

ς. Ψευδὴς κατηγορία τῆς γυναικὸς ὡς μοιχοῦ ὑπὸ τοῦ ἀνδρός. 

ξ', ᾿Εγκατάλειψις τῆς γυναικὸς ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τανάπαλιν. 

η’. Καταδίκη τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἐγκληματικὴν ποινήν. 

6’. ᾿Αθέμιτοι σχέσεις τοῦ ἀνδρὸς μετ’ ἄλλων γυναικῶν. 

ι’. Διανυκτέοεισις τῆς γυναικός ἔξω τοῦ συξυγικοῦ οἴκου. 

ια’. Συµποσίασις κλπ. τῆς γυναικὸς μετὰ ἐξωτικῶν ἀνδρῶν, 

ιδ’. Διαπαρθένευσις τῆς γυναικός. 

ιν᾿. Μετάθασις τῆς γυναικὸς εἰς χορούς καὶ συναυλίας. 

ιδ', Παοάθασις τῆς περὶ τὸν γάμον πίστεως τῆς γυναικός. 

ιε’. ᾿Επιλογὴ μοναχικοῦ βίου ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν συξύγων. 

8 9, Ἡ ἐπὶ τῶν διαζυγίων ἁρμοδιότης τῶν δικαστηρίων, διαδικασία καὶ 

παραγραφή. 

6 9. Χωρισμὸς ἀπὸ τραπέζης καὶ κοίτης. 

8 4. ᾿Ανασύστασις λυθέντος γάμου. 

8. 6. Ποιναὶ διαζυγίου. 

8 6. Ἐγκύνλιοι περὶ διαζυγίων τῶν ἐτῶν 1882 χαὶ 1894. 

ΕΕ 

α΄. Ἐπιθουλὴὰ κατὰ τῆς ζωῖις τοῦ ἀνδρὸς ἢ τῆς γυναικός.! 

Ὀρθῶς τὸ πρωτόδικον δικαστήριον χαρακτποίσαν τὴν 
2 

ἐπίθεσιν ταύτην τοῦ ἐφεσείοντος πρώπιν ὃ᾽ ἐναγομένου κατὰ 

Ι. Ἡ κατὰ τῆς ζωῆς τῆς γυναικὸς ἐπιθουδῖ τοῦ ἀνδρός, ἣν ὁ 

νόμος (Δριμ. Δ, τε, 14) παραδέχεται ὡς λόγον διαζεύξεως δὲν 

εἶναι ἁπλῶς οἱαδήποτε πρᾶξις ἣι κάκωσις τοῦ ἀνδρὸς κατὰ τῆς γυ- 

ναικός, ἀλλ᾽ ἵν ἐκ δολίας προαιρέσεως καὶ ἐκ προμµελέτις πρᾶξις 

τοῦ ἀνδρός, τείνουσα εἰς τῖιν ἀφαίρεσιν τῆς ζωῆς τῆς γυναικός: ἡὶ 

ὕννοια δ᾽ αὕτη ὄχι μόνον προκύπτει ἐξ αὐτῆς τῆς λέξεως ἐπιθοιυλήι 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῆς ἃ 19 τοῦ ᾿Αρμενοπούλου Δ. 15. Επομένως ἐὰν ὁ 
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τῖις οἰκίας τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ, ἐν ᾗ κατῴκει ἡ, ἐφεσίόλιι- 

τος σύζυγος αὐτοῦ, ἐν ὥοα νυκτὸς μετὰ δεινῶν ἀπειλῶν 

θανάτου καὶ ὕθδρεων, ὡς ἐπιόοι δν τῆς συζύγου αὐτοῦ, 

προέθη συνωδὰ τῷ νόμῳ (᾿Ἄρμεν. Δ. 15. 14) εἰς τὴν διά- 

λύσιν τοῦ μεταξὺ αὐτῶν ὑφισταμένου γάμου. 

Ἱ. ΣΣ 1Βη1888} 

Ἡ ἀπειλὶν κατὰ τῖις ζωῖις καὶ ἀληθὴς ὑποτιθειιέντι δὲν 

ἀποτελεῖ λόγον διαζεύξεως, διότι, κατὰ τὴν Νεαρὰν 11ῃ 

κεφ. 9 ἐδ. 3,οὐχὶ ἡ ἀπειλὴν ἀλλ᾽ ἡ ἐπιθουλὴν τῖις ζωῆς εἶναι 

λόγος διαζυγίου: μεταξὺ δ᾽ ἀπειλῖς καὶ ἐπιθουλῖις ὑπάρ- 

χει ιιεγίσιηι διαφορά, καθόσον ἐπιθουλὴ ἐστὶν ἡ ἐκ δολίας 

ποοαιοέσεως καὶ προμελέτης πρᾶξις, ἡ τείνουσα εἰς ἀφαί- 

ρεσιν τῖις ζωῖις, ἐνῷ εἰς τὴν ἀπειλῖν δὲν ὑπάρχει προ- 

μεδλέτηι Ἱν Σ. 1316599} 

6’. Πνειυματικὴι ἣ ὀωματικὶ πάθπόις αὐτῶν. 

Ἐπειδὶι τοιγαροῦν καὶ τανῦν ἀνηνέχθη ἡμῖν ὡς ὁ αὐτόθι 

Φίλος ὀνόματι, λαθὼν εἰς γυναῖκα αὐτοῦ τὶνν "Άνναν καὶ 

συνοικίσας μέχρι τινὸς μετ᾽ αὐτῖις, χαδεπῖις καὶ ἀφορήτου 

ὀύζυγος διατελῶν ἐν βρασμῷ ψυχικῆς ὁρμῆς Τι ἐν καταστάσει ιιέθης 

ἀναιτίου, ἐπιτεθῇ, κατὰ τῆς συζύγου του, τοῦτο δὲν ἀποτελεῖ ἐπι- 

βουλὴν τῆς ζωῆς κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ νόμου καὶ συνεπῶς δὲν 

ἀποτελεῖ λόγον ποὸς διάζευξιν, κατὰ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Αρ. Πά- 

γου ᾿Λθηνῶν 34 καὶ 49 (1811). 

1. Κατὰ τὰ ἀνωτέρω λόγοι διαζυγίου εἶναι ἐπίσης: ἡ ἀνίατος 

ὄζαινα, ἵ παραδροσύντι,, ἵν χοιραδικῖ ἑξόότωσις, ἡ παράλισις, ἡ 

ἐπιλπψία, ὁ σεληνιαό ὁός. ἡ ἔλλειψις τῆς ἐμ]ιήνου ῥύσεως, ᾗ τύφλω- 

σις καὶ ἵν ἀδυναμία τῆς γυναικὸς πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν σι ζυγικῶν 

αὐτῆς καθηκόντων. Οἱ λόγοι οὗτοι, ἐκτὸς τῆς παραφεοσύνης, εἰ 

καὶ δὲν ἀναφέρονται ὑπὸ τοῦ νόμου εἶναι ἐνίοτε ἀρνούντως δεδι- 

καιολογπμένοι ἐκ τῶν πραγμάτων. 
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τὸ παράπαν ἐξ ἀρχῖις ἐπειράθη τῆς μετ᾽ αὐτῆς συνοική- 

σεως, διά τινα ἐνοῦσαν αὐτῇ τῷ στόματι νόσον καὶ ἀποφο- 

ρὰν μετ᾽ ἀπδίας ἥκιστα φοοπτῆς, δι᾽ ἣν αἰτίαν ἀδυνάτως 

ἔχων πάντῃ προσεγγίζειν αὐτῇ καὶ νόμῳ γάμου συγγίνε- 

σθαι, ἄχρηστόν τι καὶ μάταιον καὶ ἀνενέργητον ὅλως ἀνε- 

δείκνυτο αὐτῷ τὸ τοῦ γάμου μυστήριον, ἐκίνησεν ἀγωγ]ιν 

περὶ τούτου αὐτόθι ἐπὶ τοῦ ἐκκλιισιαστικοῦ κριτπρίου τῆς 

Θεοφιλίας σου καὶ παραστήσας τὸ τοιοῦτον ἐλάττωμα καὶ 

χαλεπὸν νόσημα τῖις γυναικὸς αὐτοῦ ταύτης, διὰ μαρτυ- 

ρίας τῖις μπτρὸς αὐτῖις, συμφωνίας τε γενομένηις ἐκ κοινῖις 

σιναινέσεως τῶν μερῶν ἀμφοτέοων διαλυθῆναι τὸν γάμον, 

ἀπεφάνθη ἐκκλαισιαστικῶς ὑπὸ τῖς Θεοφιλίας καὶ τῶν κλτι- 

ρικῶν καὶ ἀρχόντων τίς ἐπαρχίας σου διαζευχθίιναι αὐτοὺς 

ἀπ᾿ ἀλλήλων ..... κἀντεῦθεν ὁ ὁπιθελς Φίλος ἐδεήθη καὶ 

τῖς ἡμῶν μετριότητος ἐπιθεθαιωθῖιναι αὐτῷ καὶ παρ᾽ ἡμῶν 

τῇ δυνάμει καὶ ἐξουσίᾳ καὶ κοίσει τῆς καθ᾽ ἡμᾶς τοῦ Χρι- 

στοῦ Μ. ᾿Ἠιικλησίας τὴν ἀπὸ τῆς ῥηθείσης γυναικὸς αὐτοῦ 

᾽λννηις διάζευξιν,οὗ τὴν δέησιν εὔλογον καὶ δικαίαν προση- 

νῶς. ἀποδεξάμενοι, γοόφοντες ἀποφαινόμεθα ἵνα ὁ ῥηθεὶς 

ὑπάρχῃ διεζευγμένος καὶ κεχωρισμένος τοῦ λοιποῦ ἀπὸ 

τις ῥηθείσης γυναικὸς αὐτοῦ καὶ μπδαμῶς ἔχῃ τοῦ λοιποῦ 

γάμου συνάφειαν ιετ) αὐτῖις ὡς πάντη ξένος καὶ ἀλλό- 

ος μεν Γον ο.(Κ. Κριίρμ-σ 54}. 

Οἱ μὲν νόμοι καὶ κανόνες τῖις Ἐκκδπσίας καὶ μάλιστα ἡ 

Ἰουστινιάνε:ος νεαρά, ἡ διορισαμέντ τελευταίως ῥητὰς τὰς 

εὐλόγους αἰτίας ἐπὶ τῖις τῶν συνοικεσίων διαλύσεως, τοῦ 

τῖις μανίας κεφαλαίου οὐδόλως μέγινιιται, οὔτ᾽ ἐπ᾽ αἰτίᾳ 

τοιαύτη διάλυσιν συνεχώρησαν, πιόνιι δὲ μετ᾽ αὐτοὺς ἡ τοῦ 

σοφοῦ Λέοντος νεαρὰ εὑρίσκεται συγχωροῦσα τὴν ἐπ’ αἱ- 

τία Ἰιανίας διάλισιν. οὗ τιιέντοι γε οὐδ᾽ αἵτῃ ἁπλῶς καὶ ὦ ν 3 ) ἰ ς 
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ἔτυχεν, ἀλλὰ μετὰ προσδιορισμῶν ἀναγκαίων ἐξηγοῦσα 

τοῦτο καὶ ἑρμπνεύουσα ὡς ἐν τοῖς Βασιλικοῖς νομίμοις 

τιτὰ. 5ῷ φέρεται, φιισὶ γὰρ ἐπὶ λέξεως οὕτω: «εἰ δὲ καὶ φο- 

ριιτ΄, ἐστιν ἡ μανία εἴτε ὃ.πνεκῖις εἴτε ἐκ διαλειμμάτων, 

οὐκ ὀφείλει ὁ νήφων οτέλλειν τῷ μαινομένῳ διαζύγιον, εἰ 

δὲ στέλλει δοκεῖ προπετείᾳ αὐτοῦ ὁ γάμος διαλύεοθαι καὶ 

ὑπόκειται τοῖς ἐπιτιμίοις τοῖς νατὰ τῶν μάτην πεμπόντων 

ῥεπούδιον ὡρισμένοις. Τί γὰρ οὕτως ἐστί, φιισί, φιλάνθρω- 

πον ὡς τὸ ιιετέχειν τῶν τυχηρῶν περιστάσεων τοῦ ἀνδρὸς 

τὴν γυναῖκα καὶ τῖις γυναικὸς τὸν ἄνδρα; ᾿Βὰν δὲ τοσαύτη 

ἐστὶν ἡ μανία καὶ οὕτως ἀγρία καὶ ὀλέθριος, ὡς σχεδὸν μη- 

δεμίαν ἐλπίδα ὑγιείας ἔχειν, ἔστι δὲ καὶ φοξερὰ τοῖς ὑπη 

ρετοῦσι τῷ μαινομένῳ, τὸ ἕτερον πρόσωπον τὸ νῖιψον ἢ 

διὰ τὴν χαλεπότητα τῖις μανίας καὶ τὸ μὴ δύνασθαι σι γγε- 

νέσθαι ἐκείνῃ, ἣν διὰ τὸ μῖι ἔχειν παῖδας καὶ βούλεσθαι ἐξ 

ἑτέρας παιδοποιῖισαι, τότε ἐξουσίαν ἐχέτω τὸ νῖιφον πέμ- 

πον ῥεπούδιον τῷ μεμηνότι προσώπῳ καὶ οὕτω λυέσθω 

ἀζημίως ὁ γάμος». Γρ. Π. Σ. 1148 (Ιζ. Πριτίου ϐ 298. 

Ἐπειδὶν τοίνυν ὡς ἐκ τῖις ἰατρικῖι ἐκθέσεως καθαρῶς 

κατεφάνη, ὅτι ἡ ῥηθεῖσα γυνὶι τοῦ αἰτοῦντος τὸ διαζύγιον 

πάσχει πρὸ ἐτῶν χοιραδικὴνν ἐξόστωσιν τῖις δεξιᾶς κνήμης, 

ἕνεκεν τῖις ὁποίας οὐδόλως ἐπλησίασεν αὐτὴν ὁ ἀνὴρ ἀπὸ 

τοῦ γάμου των, ὅτι τὸ πάθος εἶναι ἀρχαίας καταγωγῖις, 

μεταδοτικὸν κλπρονομικῶς καὶ δυσίατον, ὅτι τέλος αὕτη 

δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καθυποθληθῇ, εἰς παντοειδεῖς ἐρ- 

γασίας, ὡς εἴθισται ἐν τῇ πατρίδι αὐτῶν Κορυτζᾶ, ἡ Ἱερὰ 

Σύνοδος ἔχουσα ταῦτα ὑπ᾽ ὄψιν αὐτῆς, πρὸ πάντων δὲ τὴν 

ἀπάτην, Τὶν μετῖιλθον οἱ γονεῖς αὐτῖις πρὸς τὸν ἄνδρα μὴ 

δγδιώσαντες αὐτῷ τὸ πάθος τῖις θυγατρός των πρὸ τοῦ γά- 

μου των, ὅπερ αὐτὸς οὐκ Ἠἰδύνατο ἀνακαλύψαι διὰ τὸ μὴ 
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δύναοθαι κατὰ τὰ ἔθιμα τοῦ τόπου τοὺς νέους βλέπειν τὰς 

νέας καὶ προσέτι τὸ ἀδύνατον, ὡς ἐκ τῖις ἀσθενείας καὶ τῆς 

ἀναδιδομένης δυσωδίας, τῆς ἐκπληρώσεως τῶν συζυγικῶν 

καθπκόντων καὶ τῖις τοῦ λοιποῦ συζωίας καὶ συνοικήσεως 

αὐτῶν, ἐπὶ πέντε ὁλόκληρα ἔτι τοῦ ἀνδρὸς ἐπιμένοντος καὶ 

ἐξαιτουμένου τὶιν διάλυσιν, ἀπεφήνατο τὴν κατὰ νόμον διά- 

ζευξιν αὐτῶν. Πρ. Ἱ. Σ. 18 Αὐγούστου 1869. 

Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἀπαντήσεως τῷ αἰτοῦντι Μητροπο- 

λίτῃ. διαγορευούσης ἵνα, εἰ μὲν ὑπάρχει ἐλπὶς περὶ τῖις 

ἀναορώσεως τῖις ῥηθείσης, πρὸ ὀκταετίας προσθληθείσης 

ὑπὸ παραλύσεως, κωλύσῃ τὴν διάζευξιν τὴν παρὰ τοῦ ἀν- 

δρὸς αὐτῆς αἰτουμένην, εἰ δὲ τοὐναντίον, οἰκονομήση τὸ 

πρᾶγμα ἀναλόγως τῶν περιστάσεων. 

Πρ. Ἱ. Σ. 16 Φεθρουαρίου 1570. 

Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἐπιστολῖις πρὸς τὸν Μπτροπολίτην 

Πελαγωνείας ἐντελλομένης ὅπως ἐρευνήσας καλῶς εἴ γε 

βεθαιωθῇ ὅτι ὁ διαληφθεὶς καὶ πρὸ τῖις στεφανώσεως αὐτοῦ 

ἔπασχεν ὑπὸ τῖις ἀσθενείας ταύτης τοῦ σελπνιασμοῦ, ἣν 

ἠγνόει ἡ σύζυγος αὐτοῦ, ἐνεργήσι κυριαρχικῶς τὴν ἀπ 

ἀλλήλων διάζευξιν αὐτῶν, εἰ δ᾽ ἄλλως πληροφορήσῃ τῇ 

Ἐκκθσία, Πρ. Ἱ. Σ. 17 Φεόρουαρίου 1873, 

Ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ ῥηθέντος συζύγου ἐξαιτουμένου τὴν 

ἀπὸ τῖις συζύγου αὐτοῦ διάζευξιν, ὡς πασχούσης ἀπὸ ἐπι- 

λιιψίας, ἂν εἶχε μὲν καὶ πρὸ τοῦ γάμου, ἀπέκρυπτον δ᾽ οἱ 

γονεῖς αὐτῖις καὶ ἐκληρονόμησε τὸ ὑπ᾽ αὐτῆς γεννηθὲν βρέ- 

φος, καὶ τοῦ Μητροπολίτου "Άρτης βεθαιώσαντος τὶιν ἀλή.- 

θειαν τῶν ἐν τῇ αἰτήσει λεγομένων καὶ ὅτι τὸ πάθος, ὅπερ 

ἐκέκτητο ἡ γυνὴ πρὸ τοῦ γάμου δὲν ἰάθη οὔτε μετὰ τὴν 

παρέλευσιν τῶν τριῶν ἐτῶν τῖις τοπιγῖις διαστάσεως εἰς ἣν 
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ἔθετο αὐτοὺς ἡ Σεύασμιότης του, ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐνέκρινε 

τὴν διάζευξιν. Πρ. Ἱ. Σ. 98 Ἰουνίου 1973. 

Ἡ ὄζαινα ὅταν μὲν εἶναι ἐκ γενετῖς ἐστιν ὁοιστικῶς 

ἀνίατος, ὅταν δ᾽ ἐπίκτητος ἰατὶ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, 

ἀλλ.’ ἔντισι περιπτώσεσιν οὐ μόνον δυσίατος ἀλλὰ καὶ πά- 

λιν ἀνίατος, καὶ κατὰ συνέπειαν δικαιοῦται τὸ Ἐκκλπσια- 

στικὸν δικαστήριον προθῆιναι εἰς διάζευξιν ὅταν θάτερος 

τῶν συζύγων ὑπόκειται εἰς τοιαύτιις φύσεως πάθος, μετὰ 

προνπγουμένην ἀπόπειραν θεραπείας ἐπιστημονικῖις καὶ ἰα- 

τρικῖιν γνωμοδότησιν περὶ τοῦ ἀνιάτου αὐτοῦ. 

Ηρ. Ἱ. Σ. 5 Μαρτίου 1879. 

Κατὰ τὸν νόμον εἰ μὲν πρὸ τοῦ γάμου ἣὶ κατὰ τὴν ἡμέ- 

ραν τοῦ γάμου ἡ μανία ἐπιγένπται, αὐτίκα καὶ ἡ διάλυσις 

τοῦ γάμου γενήσεται, εἰ δὲ μετὰ τὸν γάμον, μέχρι τρίτου 

ἔτους φέρειν τὴν δυστιχίαν τὸν ἄνδρα μέχρι δὲ τοῦ πέμ- 

πτου τῖιν γυναῖκα (᾿λρμεν. Δ. περὶ µνπστείας 10). 

Πρ. Ἱ. Σ. 1 Φεδρουαρίου 1874. 

Εἶναι μὲν ἀληθὲς ὅτι ἡ στείρωσις τῆς γυναικὸς δὲν εἷ- 

ναι λόγος διαζεύξεως, ἀλλ᾽ ὅμως ἐπὶ τοῦ προκειμένου, 

ἐπειδὶι ἃ κατάθεοις τοῦ ἰατροῦ τῖις ἐφεσειούσπις, τέως συ- 

ζύγου τοῦ ἐφεσιθλήτου, ἀφορᾷ οὐχὶ ἁπλῶς στείρωσιν αὐτῆς 

ἀλλὰ τὴν ἔλλειψιν τῖις ἐμμήνου ῥύσεως, ὅπερ ἐστὶ φυσικὴ 

ἀτέλεια, ἐξαμθλίσκουσα τὴν σπορὰν τοῦ ἀνδρός, διὰ τοῦτο 

καὶ ὁ λόγος οὗτος ἐνισχύει τὸ ἐπ᾽’ αὐτῇ τὴν περὶ διαζυγίου 

ἀπόφασιν. Πρ. Ἱ. Σ. 90 Σόρίου 1876. 

Σκέψεως γενομένης ἀπεφασίσθη ἡ διάζευξις τοῦ ῥπθέν- 

τος ἀνδρογύνου, ἣν ἐζήτισεν ἡ σύζυγος, ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι 

ὁ ἀνὴρ αὐτῖις ἕνεκα τοῦ παθήματος τῆς τυφλώσεως κατέ- 

στη ἀνίκανος εἰς διατήρησιν αὐτῆς καὶ τῶν ἐκ τῖις συνοι- 

κίσεως τεχθησομένων τέκνων, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως τοῦ νὰ 
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χαρισθῆ τῷ ἀνδρὶ τὸ ἐξ 80 λιρῶν τράχωμα τῖις γυναικός. 

Πρ. Ἱ. Σ. 3 Δ6ρίου 1876. 

Ἡ Ἱ. Σύνοδος λαθοῦσα ὑπ᾽ ὄψιν τὴν ἰατρικὴν ταύτην 

γνωμοδότησιν εἰδικῶν μαιευτήρων ἰατρῶν καὶ πεισθεῖσα 

ὅτι ἡ αἰτοῦσα τὴν ἀπὸ τοῦ συζύγου αὐτῖις διάζευξιν, ὡς 

πάσχουσα καὶ ἡσυχίας χρήζουσα, ἀδυνατεῖ νὰ ἐκπληροῖ 

τὰ συζυγικὰ αὐτῖις καθήκοντα καὶ νὰ διατελῇ ὑπὸ σύζυγον, 

πρὸς δὲ καὶ τὴν συγκατάθεσιν τοῦ συζύγου αὐτῖις πρὸς 

τὶν διάζευξιν, ἐνέκρινε τὶιν ἔκδοσιν τοῦ διαζυγίου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 9 Δ6ρίου 1816. 
Ἡ Ἱ. Σύνοδος λαθοῦσα ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἡ γυνὶν κατὰ τὴν 

ὁμολογίαν τῖις μητρὸς αὐτῆς ἔχει τὸ πάθος τοῦ σεληνια- 

σμ-ῦ καὶ δὴ πρὸ τοῦ νὰ νυμφευθῇ, καὶ ὅτι ὁ ἀνὴρ οὐδεμίαν 

εἶχε τούτου γνῶσιν πρὸ τοῦ γάμου, ἐνέκρινε τὶιν ἀπὸ τοῦ 

συζύγου αὐτῖις διάζευξιν συμφώνως ταῖς διαγορεύσεσι 

τοῦ νόμου, ὑποχρεουμένου ὅμως τοῦ ἀνδρὸς ἵνα ἀποδώσῃ 

τῇ, γυναικὶ πᾶν ὅ,τι ἔχει αὔτη. ἴδιον πρᾶγμα Τι προικῶον 

καὶ χορπγήση αὐτῇ ποσόν τι χρηματικὸν πρὸς συντή- 

ριισῖν αὐτῖις. Πρ. Ἱ. Σ. 84 Ἰουλίου 1978. 

Γενομένης δεκτῖις, ὡς ἐκτῖις προθαλλοµένπτς αἰτίας, εὐλό- 

γου οὔσπς,τῖις προκειμένης αἰτήσεως, δι’ ἧς ὁ ῥηθεὶς ἀρχι- 

μανδρίτης ἐκ Βιέννης αἰτεῖται τὴν ἔκδοσιν διαζυγίου μεταξὺ 

τῶν ἐκεῖ ὑπ’ αὐτοῦ στεφθέντων ὀρθοδόξων, τοῦ μὲν ὑπη- 

κόου ἰταλοῦ τῖις δὲ ῥωσίδος, ὡς πασχούσης τῖις γυναικὸς 

τὴν ὑγιείαν καὶ μὴ δυναμένης ἑπομένως μένειν παρὰ τῷ 

συζύγῳ καὶ ἠναγκασμένης διὰ τοῦτο μένειν διὰ παντὸς ἐν 

Ἑλθετίᾳ κατὰ προτροπὶνν τῶν ἰατρῶν, ἐπισυνάπτων ἅμα 

καὶ αἰτίσεις τῶν συζύγων τούτων διὰ τὴν διάζευξιν, ἐνε- 

κρίθη ἵνα ἐκδοθῇ εἰς διπλοῦν τὸ διαζύγιον καὶ ἀποσταλῇ. 

Πρ. Ἱ. Σ. ὃ Μαρτίου 1885. 
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Ἡ ἐξ ὀζαίνης πάθησις τῖις συζύγου δὲν εἶναι ἐξ ἐκείνων 

τῶν αἰτίων, ἅτινα κατὰ νόμον ἀποτελοῦσι λόγον διαζυγίου 

καὶ ἅτινα ἀπαριθμοῦνται ὑπὸ τοῦ νόμου. Ἱ. Σ. 48 (15860). 

Ὁ ὑπὸ τοῦ ἐφεσείοντος ἔν τε τῇ ἐφέσει καὶ ταῖς προτά- 

σεσιν αὐτοῦ διατυπούμενος λόγος ὅτι τῖις ἐκπληρώσεως 

τῶν συζυγικῶν καθηκόντων οὔσπς ἀδυνάτου Τι τοὐλάχι- 

στον λίαν δυσχεροῦς καὶ τῖις ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας ἀγα- 

θΤις συμθιώσεως τῶν συζύγων μὴν οὔσης δινατῖις ἔδει ἵνα 

διαλυθῇ ὁ ὑφιστάμενος γάμος, ἀπορριπτέος ἐστὶν ὡς μὴ 

προὀδεπόµενος ὑπὸ τοῦ νόμου. Ἱ. Σ. 131 4808), 

Ἐπειδὴν ὁ νῦν ἐφεσίθδπτος οὐχὶ ἑκὼν ἀλλ᾽’ ἐκ παθήσεως 

τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ ἐνδείας, καθ’ ὃ εἶχε καθῖικον 

δὲν ἐφρόντισε περὶ συντηρήσεως τῖις συζύγου αὐτοῦ καὶ 

τοῦ κοινοῦ αὐτῶν τέκνου, ἐπειδῖι δ’ ἀκολούθως ὁ ἐφεσί- 

όλητος, ἐλθὼν ἐνταῦθα ἐκ τῖις πατρίδος αὐτοῦ ἔνθα μετέθη 

πρὸς θεραπείαν,ἐζήτησεν ὅπως παραλάθῃ τὴν σύζυγον αὖ- 

τοῦ, αὕτη, ὃ’ ὡς πιστὴν καὶ καλὴν σύζυγος ὤφειδεν ἵνα ἀκο- 

λουθήσῃ αὐτῷ καὶ συζήσπ. μετ’ αὐτοῦ συνεργαζομένη καὶ 

συμπονοῦσα τῷ συζύγῳ αὐτῖς, ὀρθῶς ἑπομένως τὸ πρωτό- 

δικον δικαστήριον ἀπέρριψε τὴν περὶ διαζεύξεως ἀγωγὴν 

τῖις νῦν ἐφεσειούσης, καὶ ἐπικυρωτέα ἐοτὶν ἡ ἀπόφασις αὐ- 

τοῦ ἀπορριπτέα δ᾽ ἡ προκειμένη ἔφεσις. 

Πρ. Ἱ. Σ. 11 Ἰουνίου 1884, 

Υ᾽. ᾿Αὐυμθίθαότον τοῦ χαρακτῖρος ναὶ κοινὶι ὀυναίνεόις.ἱ 

᾿Επειδὴι ὁ αἰτῶν καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ πρὸ χρόνων στεφα» 

νωθέντες οὐκ ἠδυνήθησαν ὁμονοῖισαι καὶ συνοικῖισαι ἐπὶ 

1. "Ενεκα τοῦ ἀδυμθιθάστου τῶν χαρακτήρων σπανιώτατα χοριι- 

γῆται Ἡ διάζευξις καὶ λίαν ὀρθῶς διότι ὁ λόγος οὗτος δὲν ἀναφέρε- 

ται ὑπὸ τοῦ νόμου. 
΄ 
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τὸ αὐτὸ ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ καὶ τῇ κατὰ συζύγους ἀγά- 
αν 2 ιά -. / / » 3ο κ, 

πῃ, ἀλλ ἐκ πρώτης ἀφετηρίας, κρίμασιν οἷς οἷδε κύριος, 
ε 

ψυχρανθέντες πρὸς ἀλλήλους καὶ μῖσος ἀμοιθαῖον ὁ εἷς 

κατὰ τοῦ ἄλλου ποοσλαθόµενοι, ἐν διαφοραῖς ἀεὶ καὶ δια- 

πληκτισμοῖς διετέλουν, ὥστε πρὸ πέντε χρόνων χαίρειν εἰ- 

πόντες τῇ συζυγία καὶ οἴκοθεν μακρυνθέντες παρέστησαν 

πολλάκις ἐπὶ τοῦ ἐκκλπσ.αστικοῦ κοιτποίου ἐπὶ τῶν πανα- 

γιωτάτων προκατόχων ἡμῶν, καθὸς καὶ ἐπὶ τῶν μερῶν 

ἡμῶν τρὶς καὶ τετράκις, καὶ προθαλλόμενοι ὁ μὲν τὸ ἀθυ- 

ρόστομον τῖις γυναικὸς καὶ γλὠώσσαλγον καὶ τὴν ἄκραν 

ἔλλειψιν τῶν γυναικείων χρεῶν αὐτῖι, ἡ δὲ τὸ πάντῃ 

ἀπρονόητον αὐτοῦ, μηδαμῶς Φροντίζοντος τὰ πρὸς περί- 

θαλῴιν καὶ ἐπίσκεψιν αὐτῖις, ταῦτα καὶ ἄλλα κακόπθα κι- 

νήματα πνευματικώτερον ἐκθέτοντες καὶ κατ’ ἀλλήλων ἀν- 

τεπάγοντες, ἀδύνατόν τε δεικνύοντες τὴνν τοῦ λοιποῦ συμ- 

θίωσιν αὐτῶν, ἐζήτουν ἐνθέρμως τὴν τελείαν αὐτῶν διά- 

ζευξιν, ἐπαπειλοῦντές τε καὶ δεινὰ καθ᾽ ἑαυτῶν καὶ ἀπευ- 

κταῖα ἐνδεχόμενα εἴγε τὰ τοῦ γαμικοῦ αὐτῶν δεσμοῦ εἰσέτι 

παραταθΠ. Τοίνυν καὶ ἣ μετριότης ἡιιῶν κατιδοῦσα μηδὲν 

ἀνύεσθαι τῷ ἀνδρογύνῳ τούτῳ μετὰ τοσαύτας ἐκκλπσιαστι- 

κὰς συμθουλὰς καὶ παραγγελίας καὶ πενταετῖι διάστασιν 

ἀλλὰ καὶ κίνδυνον, ὡς εἴρηται, προκεῖσθαι αὐτῷ, ἔγνω κατὰ 

λόγον προτιμήσεως τοῦ μὶι χείρονος τῶν δύο κακῶν δια- 

λῆσαι τὸ ἀτελεσφόρητον συνοικέσιον αὐτῶν καὶ διασπᾶ- 

σαι τὸν ἀνωφελῖι αὐτοῖς γαμικὸν δεσμόν. Γρ. Η. Σ. Σθρίου 

1541, Φεύρουαρίου 1840 καὶ πλεῖστα ἄλλα ἐν Κώδ. δια- 

ζυγίων. 

Σκέψεως τοίνυν γενομένης συνοδικῶς καὶ ἀποδειχθέντος 

τρανῶς ὅτι ἀδύνατος ὑπάρχει εἰς τὸ ἑξῆς ἡ τελεσφόρος 

διάρκεια καὶ συζωία τοῦ εἰρημένου ἀνδρογύνου ἀπεφασί" 

ας 
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σθη συμφώνως τῇ αἰτήσει ἀμφοτέρων ἣ ἀπ᾽ ἀλλήλων διά- 

ζευξις. Ἱ. Σ. 995 (1861). 

Οὐδ᾽ ὁ 8 λόγος τῖις ἐφέσεως ἐθεωρήθη ὡς λόγος ἀκυρώ- 

σεως τῖις πρωτοδίκου ἀποφάσεως, διότι εἰ καὶ δὲν ἀναφέρε- 

ται ῥητῶς ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς λόγος διαζεύξεως αἱ μεταξὺ 

τῶν συζύγων ἀνταλλαγεῖσαι ὕδρεις καὶ κακώσεις, ἐκτὸς τοῦ 

ὅτι δὲν βασίζεται ἐπὶ ταύτης καὶ μόνης τῖις αἰτίας ἡ ἐκκα- 

λουμένν. ἀπόφασις, ἀλὸ᾽’ ὑπάρχουσιν οὐκ ὀλίγαι ἄλλαι 

ἰσχυραὶ καὶ νόμιμοι αἰτίαι πρὸς διάζευξυν, οὐδὲν ἧττον 

ὅμως ἐν ταῖς σπμεριναῖς περιστάσεσιν, ὡς ἔχουσιν ἡμῖν 

τὰ πράγματα, ὅταν αἱ τοιαῦται ὕθρεις καὶ κακώσεις ὥσι 

διαρκεῖς καὶ προκαλῶσιν ἐπανειδπ]μμένους διαπληκτισμοὺς 

καὶ διαστάσεις καὶ ἕνεκα τούτου καὶ μόνου τοῦ λόγου, τὸ 

ἀδύνατον τῖις συμθιώσεως ὡς ἀποτέλεσιια ἐπιφερόμενον, 

ἐκδίδονται κατ᾽ οἰκονομίαν ὑπὸ τῖις Εκκλησίας διαζύγια. 

Πρ. Ἱ. Σ. 90 Σθρίου 1876. 

Ἡ Ἐκκλπσία κατ᾽ οἰκονομίαν δέχεται ἔστιν ὅτε, ἕνεκα 

δεδικαιολογπμένων λόγων, ὧν ἡ ἐκτίμησις ἀπόκειται αὐτῇ, 

τῇ ἰδία, τὸ ἐκ κεινῖις συναινέ-εως διαζύγιον. 

1, νι Ἰούνιος 4.8.1. 

Οὔτε ἡ ἀπ᾽ ἀλλήλων διάστασις τῶν συζύγων οὔτε ἣν ἄρ- 

νησις τοῦ ἀνδρὸς νὰ συζήστ. μετὰ τῖις ἐκκαλούσης συζύ- 

γου αὐτοῦ, οὔτε τὸ ἄκαρπον τῶν πρὸς συνδιαλλαγὶν τῶν 

συζύγων προσπαθειῶν τῖις πνευματικῖις ἀρχῖις εἰσὶ λόγοι 

νόμιμοι διαζεύξεως διαγραφόμενοι παρὰ τοῦ νόμου. 

ἸΣ. θι(4β81Ἡ 

Τὸ ἀσυμόίόαστον τοῦ χαρακτῆρος τῶν συζύγων δὲν εἷ- 

ναι λόγος ἐξ ἐκείνων οἵτινες ἐπιτρέπουσι νομίμως τῖιν 

διάζευξιν. Ἱ. ἃ, 90 {1889}. 

Ἐπειδὶι ᾗ μεταξὺ τῶν συζύγων περαιτέρω συμθίωσις 
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φαίνεται καταστᾶσα ὅλως ἀδύνατος, ἡ δ’ ἐπιθληθεῖσα αὖ- 
- « . - ο / . ον ο 

«τοις υπο του πρωτ. Ο11ςου δικαστηρίου προσῶριν]ι οιαστα- 

σις οὐ μόνον οὐδεμίαν ἐπήνεγκεν εἰς τὶνν κατάστασιν ταύ- 

την βελτίωσιν, ἀλλὰ καὶ ἐτράχυνε μᾶλλον τὴν μεταξὺ τῶν 

δύο συζύγων ὑπάρχουσαν διένεξιν, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ δὲν ἀπε- 

δείχθη, μὲν ὅτι ἡ γυνὴ ἠθέτησε τὶιν συζυγιικὶιν πίστιν, κα- 

τεδείχθη ὅμως ὅτι οὐκ ἐτήρησε τὰ συζυγικὰ αὐτῖις καθή- 

κοντα, τοῦτο δ᾽ ἐπὶ μᾶλλον ἐπιτείνει τὸ ἀδύνατον τῖις συµ- 

θιώσεως τῶν εἰρημένων συζύγων, διὰ ταῦτα ἡ Ἱ. Σύνοδος 

ἐπικυροῖ τὴν πρωτόδικον ἀπόφασιν τὴν κπρύξασαν τὴν ἀπ᾽ 

ἀλλήλων διάζευξιν τῶν διαδίκων συζύγων. Ἱ.Σ. 95 (1885). 

᾿Επειδὴν ἡ γυνὴ καὶ ἐνώπιον τοῦ ᾿Εκκλπσιαστικοῦ Δικα- 

στπρίου καὶ ἐνώπιον τῖς Ἱερᾶς Συνόδου ἠτήσατο ἵνα δια- 

λυθῇ ὁ μετὰ τοῦ ἐφεσιέλήτευ γάμος αὐτῖις ἐξ ὑπαιτιότητος 

τούτου, ὡς καταγγείλαντος αὐτὴν ἐπὶ διαμονῆ ἐν ξέναις 

οἰκίαις, ἐπὶ ἐγκαταλείψει τοῦ σιζυγικοῦ οἴκου καὶ ἐπὶ 

ἀνοικείῳ διαγωγῇ. καὶ μηδεμίαν τῶν καταγγελιῶν τούτων 

προσαγαγόντος ἀπόδειξιν, καίπερ ἐπιθληθένιος αὐτῷ ἵνα 

διὰ μαρτύρων ἀποδείξῃ τὰς κατηγορίας ταύτας, καὶ καθό- 

σον κατόπιν τοιούτων κατηγοριῶν κατ᾽ αὐτῖς, πᾶσα πε- 

ραιτέρω συμθίωσις μετ᾽ αὐτῆς καθίσταται ἀδύνατος, διὰ 

ταῦτα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μεταρουθµίζουσα τὴν πρωτόδικον 

ἀπόφασιν κπρύσσει διαλελυμένον τὸν μεταξὺ αὐτῶν γά- 

μον ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ἀνδρός. Ἱ. Σ. 64 (1881). 

Οὐδέποτε συγχωρεῖται διάλνσις γάμου λόγῳ τοῦ ἀσυμ- 

6ιδάστου τοῦ χαρακτῖιρος τῶν συζύγων. 

Πρ. Ἱ. Σ. 11 Δεκεμθρίου 1888. 

Τὰ κατὰ κοινὴν συναίνεσιν τῶν συζύγων διαζύγια οὐδό- 

λως ἐπιτρέπονται ὑπὸ τοῦ νόµου. Ἱ. Σ. 88 (1859). 

Ἐπὶ οὐδεμιᾶς στηρίζεται βάσεως ἡ κρίσις τοῦ δικαστιι- 
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ρίου, καθ” ἵιν, ὃς ἐῑ τῖις ἐνώπιον αὐτοῦ λαθούσης χώραν 

ἀμοιθαίας κατ’ ἀλλήλων ἐξυθρίσεως τῶν διαδίκων συζύ- 

γων, ὑπέλαθεν ἀδύνατον τὴν ἐν ἁρμονίᾳ καὶ ἀμοιθαίᾳ ἐμ- 

πιστοσύνη καὶ ἀγάπῃ περαιτέρω συμθίωσιν αὐτῶν: διότι 

ἐὰν μετὰ δεκαετῖι ὕλην εἰρπνικὴν συμθίωσιν, ἐν στιγμῇ 

ἐρεθισμοῦ ἀμφότεροι οἱ σύζυγοι παρεζετράπησαν εἰς προσ- 

βολὴν ἀλλήλων διὰ τῆς χρήσεως ἀπρεπῶν λέξεων, οὐδό- 

λως ἕπεται ἐκ τούτου ὅτι οὐδὲν ἕτερον ὑπελείπετο εἰς τὸ 

δικαστήριον ἵνα πράξῃ ἣν νὰ χορπγήσπ τὸ διαζύγιον, ἐνῷ 

ἀπαραίτητον εἶχε καθῖικον ἵνα διὰ παντὸς μέσου φροντίσῃ 

περὶ τῖις συνδιαδιλαγῖις τῶν συζύγων καὶ οὐχὶ διασπάσῃ 

οὕτως εὐχερῶς τὸν ἱερὸν τοῦ γάμου δεσμὸν καὶ κπρύξη 

ἄνευ νομίμου λόγου τὴν ἀπ᾽ ἀλλήλων διάζευξιν, ἄκυρος 

ἑπομένως ἐστὶν ἡ ἀπόφασις αὐτοῦ. Ἱ. Σ. 90 (1889). 

δ΄) ᾿Αλλαγὶ θοπόκείκιατος.! 

᾿Ενεκρίθη ἵνα ἐπὶ τῆς ἐρωτήσεως, δι’ ἧς ζητεῖται ἡ γνώ- 

μη τῖις ᾿Εκκλιισίας περί τινος Λαμπρινῆς θελούσης δια- 

ζευχθῖιναι τὸν σύζυγον αὐτῖις, ὡς ἀσπασθέντα τὰ τῖις σχι- 

σματικῖις ἐξαρχίας, γένηται ἁπάντποις τῷ αἰτοῦντι Μπτρο- 

πολίτῃ, λέγουσα ὅτι εἰ μὲν δύναται πεῖσαι τὸν ἄνδρα δια- 

τρέφειν τὶιν γυναῖκα ἐν διαστάσει ἐπί τινα καιρόν, πεισθή- 

τω ἣ γυνὴ ἴσως μετανοΐση ὁ ἀνήρ, εἰ δὲ μὴ δοθήτω τὸ 

διαζύγιον. Πρ. Ἱ. Σ. 19 Ἰανουαρ. 1874. 

|, Ἡ γιετὰ τῖιν τέλεσιν τοῦ γάμου ἀλλαγὶι θργϑκεύματος τοῦ ὁτό. 

ρου τῶν ὀρθοδόξων συζύγων θεωρεῖται ὡς λόγος διαζυγίου καίτοι 

μίνι ἀναφερόγμενος ῥπιτῶς ἐν νῷ νόμῳ, τοῦτο δὲ κατ᾽ ἀναδογίαν τοῦ 

περὶ διαλύσεως μνηστείας νόμου, ᾿Αρμ. Δ, 6’. 8) καὶ κατὰ τὸ κανο- 

γικὸν δίκαιον (Απ. Παύλου Δ’. πρὸς Κορινθίους). 
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Ἤδη ὅτε ἡ σύζυγος ἠσπάσθη τὸ δυτικὸν δόγμα ἐνεκρί- 

θη, αἰτήσει τῖις συζύγου αὐτοῦ, ἵνα γένηται τῷ ἁγίῳ Δρυῖ- 

νουπόλεως ἡ κατάλλιλος Πατριαρχικὶν ἐπιστολὴν ἐντελλο- 

μέντι αὐτῷ ἵνα προδῇ, εἰς τὶν ἔκδοσιν τοῦ διαζυγίου διὰ 

τὸν λόγον τοῦτον. Πρ. Ἱ. Σ. 38 Φεθρουαρ. 1876. 

Ἐπειδὶι κατά τε τὰ ὑπὸ τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου ἐν τῇ 

πρὸς Κορινθίους πρώτῃ ἐπιστολῇ, λεγόμενα περὶ τῖς προ- 

κειμένης περιπτώσεως, καθ’ ἣν ὁ ἀνὴρ καθολικὸς ὢν τὸ 

θρήσκευμα ἐπὶ δεκαετίαν ἀπουσιάζων μακρὰν τῖις συζύγου 

του, οὔτε προστασίαν τινὰ ἔλαθε περὶ αὐτῖις οὔτε διὰ γράμ- 

ματος ἐδήλωσε τὴν διαμονὴν αὐτοῦ, ἥτις κατὰ τὰς γενο- 

μένας ἁρμοδίως ἐξετάσεις δὲν ἐγνώσθη καὶ κατὰ τὰς δια- 

τάξεις τῖις Ἐκκλησίας ἡμῶν δὶν ἐπιθάλλεται μὲν ἀμέσως 

εἰς τὸ τοιοῦτον ἀνδρόγυνον ἡ διάζειξις, ὅταν τοῦτο συνευ- 

δοκῇ νὰ συζῇ, ἀλλ᾽ ὅμως καὶ δὲν βιάζεται ἡ ὀρθόδοξος γυ- 

νὶν Τι ὁ ἀνὴρ νὰ συνοικήσῃ, μετὰ τοῦ ἀπίστου Τι τῆς ἀπί- 

στου συζύγου ὅταν ἀρνῖιται, καὶ κα-ὰ σινέπειαν κατὰ τὰς 

διατάξεις τῖις ἡμετέρας Ἐκκλησίας ὁ περὶ οὗ λόγος γάμος 

δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ὑφιστάμενος, ἀφοῦ ἡ ὀρθόδο- 

ξος γυνὶι αἰτεῖται τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτῖις, ἐπικαλουμένν 

τὰς διατάξεις τῖις ἡμετέρας Ἐκκλησίας, διὰ ταῦτα ἐνεκρί- 

θη συνοδικῶς ἵνα ἐκδοθῇ τὸ ζητούμενον ὑπὸ τῆς γυναικὸς 

ἔγγραφον, βεθαιοῦν ὅτι διὰ τοὺς προειρημένους λόγους 

ὑπάρχει αἴὔτιι ἐλευθέρα νὰ ἔλθῃ εἰς γάμου κοινωνίαν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 239 Ἰανουαρίου 1877. 

ε) ᾽Ανικανότιις τοῦ ἀνοοόςς] 

Τούτου χάοιν, ἵνα μιήτι ὑυχοθλαθὲς τῇ αἰτούση ἐπισυμ- 
ν ν ν ῃ ῃ ν 

Ι. Κατὰ τὴν ἐν λόγῳ ᾿Ἰουστινιάνειον Νεαρὰν 93 κεφ. 0 ᾗ ὑπὶ 
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δῆ ὡς νεαζούση κατὰ τὴν νομ!κῖιν διαγόρευσιν τοῦ ἱεροῦ 

᾿Αρμενοπούλου ἐν βιθλ. Δ, τε’, 3, ἐπιτρέπουσαν τὴν ἐν 

τοιαύτῃ πεοιστάσει ἀνικανότητος τοῦ ἀνδρὸς πρὸς γαμικὴν 

συνάφειαν διάλυσιν τοῦ συνοικεσίου μετὰ παρέλευσιν τριῶν 

χρόνων ἀπὸ τοῦ γάμοι; ἔγνωμεν διαζεῦξαι αὐτὴν ἀπὸ τοῦ 

ἀνδρὸς αὐτῖις. Γρ. Π. Σόριος 1840. 

Εἶναι μὲν ἀλπθὲς ὅτι ἐν τῇ 33 Νεαρᾷ ἀναφέρεται δια- 

τυπούμενος πρὸς διάζευξιν λόγος (ἡ ἀνικανότης τοῦ ἀν- 

δρὸς) ἀλλὰ ῥητῶς λέγεται ὅτι ἐπιτρέπεται διὰ τὸν λόγον 

τοῦτον ἡ διάζευξις μετὰ πάροδον τοιετίας. 

Ἰ.Σςθημάθθ θη 

ς’) ευδὴς κατηγορία τῆς γυναικὸς ὡς μοιχοῦ ὑπὸ τοῦ ἀνδοός.ἱ 

Κατὰ τὸν νόμον ἡ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς κατπιγορπθεῖ α 

ἐπὶ παραθάσει τῶν συζυγικῶν καθηκόντων γινή, ἅμα δὲν 

τριετίαν ἀπὸ τῆς συνάψεως τοῦ γάμου ἀνικανότης τοῦ ἀνδρὸς εἶναι 

λόγος διαζεύξεως ὑπὲρ τῆς γυναικός: ἀλλὰ κατὰ τὴν 117 κεφ. 16’ 

Νεαράν, τὴν ταύτην τροποπουίσασαν καὶ ἤιδγι ὃν ἰδχύϊ οὖσαν, οὐδὲν 

χρονικὸν διάστη1ια ὁρίζεται ὅπως ἡ γυνῖ ἀναμένπ τὴν ἴασιν τοῦ 

ἀνδρός. 

|. Ὁ νόμος (᾿᾽Αρμ. Δ, 18’, 14.) ἐπιτρέπων εἰς τῖν γυναῖκα τὴν 

διάζευξιν, ἂν κατηγορήσας αὐτῖιν ὁ ἀνῖρ ἐπὶ μοιχείᾳ μῖι ἀποδείξῃ 

τὶν πρᾶξιν δι᾽ ἣν κατπγόριόσεν αὐτήν, ὑπονοεῖ κατιιγορίαν 9κο- 

ποῦδαν τῖιν λίάιν τοῦ γάμου καὶ τὴν τιμωρίαν τῆς μοιχαλίδος τῖιν 

γενομέντιν ἐνώπιον τῆς ἁομοδίας ἀρχῆς ('Δομ.. Δ, 1ε, 1:)' «προόσήκει 

πρότερον ἐγγράφεσθαι τὴν γυναῖκα Τι καὶ τὸν μοιχόν», οὐχὶ δ᾽ ἁπλῶς 

δυόφήμισνν αὐτῆς ὡς μοιχαλίδος. Ἡ ἐγγραφῖι τοῦ συζύγου ὡς κα- 

τηγόρου τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ἐπὶ μοιχείᾳ ἐγίνετο κατὰ τοὺς Βυζαν- 

τινοὺς χοόνους ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου ποινικοῦ δικαστηρίου, ἀλλὰ 

νῦν κατὰ τὶν ἐπικρατοῦόαν νομολογίαν ἀρκεῖ ἵν ἐνώπιον τοῦ ἁρμο- 

δίου δικαστηρίου ὑπὶ σκοπῷ λύσεως τοῦ γάμου κατηγορία τῆς γι- 

ναικὸς ἐπὶ μοιχείᾳ καὶ µῖι ἀπόδειξις αὐτῆς. 
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ἀποδειχθῇ, ἡ τοιαύτη, τοῦ ἀνδρὸς κατηγορία, δικαιοῦται ἵνα 

-διαζευχθῇ ἀπὸ τοῦ τοιούτου συζύγου αὐτῆς. 

Πρ. Ἱ. Σ. 31 ᾿Αὐγούστου 1871. 

᾿Αποφαινόιιεθα οὖν ἵνα τὸ μὲν προεκδοθὶν διαζύγιον τοῦ 

εἰρηλιένου ἀπὸ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ὑπάρχῃ ἄκυρον καὶ ἀνί- 

σχυρον, πρῶτον τιὲν ὅτι, ὡς εἴρηται, μόνη ὑποψία ἀνδρὸς 

πρὸς γυναῖκα περὶ μοιχείας αὐτῖις οὐκ ἔστιν ἔγκληιια πρὸς 

διάζει ξ.ν, δεύτερον δὲ ὅτι λόγος ἐν ὑποψία λεγόμενος οὐκ 

ἔστι γραφὴν πρὸς ὁικαστήοιον. Ἐὰν δὲ καὶ εἰς τὸ ἑξῖις δυ- 

στροποῦσα ἡ ὁπθεῖσα Θωμάκω ἐπιιιείνη τῇ ἰδίᾳ ἑαυτῖις 

πεισμονῆῇ, καὶ μὴν στέρξη, τὶν μετὰ τοῦ νομίμου ἀνδρὸς αὖ- 

τῖις συνοίκτισιν, μενέτω ἄγαμος διὰ βίου πρὸς σωφρονισμὸν 

καὶ ἔλεγχον τῶν ἀτάκτων καὶ τῆς προικὸς δ’ αὐτῖις καὶ 

προγαμιαίας δωρεᾶς οὐδὲν ἀπολαθέτω οὐδὲ ἄλλο τι, εἰ δέ 

γε καὶ ἀποδιδράσκουσα εἰς τὸν πατρικὸν αὐτῖις οἶκον παρέ- 

λαθε μεθ᾽ ἑαυτῆς πολὺ ἴν ὀλίγον τι ἐκ τοῦ ἀν-ρικοῦ αὐτῖις 
” - , 5 / » ον Ζ ο. ᾽ ον δ; , 

οἴκου, κἀκεῖνα πάντα ὀπίσω ἀ-οδότω τῷ ἀνδρὶ ἵνα φυλάτ- 
κ ᾽ 

τωνται τοῖς παισί, ἄτινα πάντα ἐχέτω ὁ πατὴρ αὐτῶν καὶ 

Ἰπιδέσθω": καὶ ἐπειδὴ ὁ ῥηθεὶς Νικολάκης ὑπισχνεῖται ὅπως 

ἂν ἐπιστρέψῃ, πρὸς αὐτὸν ἡ. ὁπθεῖσα νόμιμος αὐτοῦ γυνή, 

ἔχει ἀγαπᾶν καὶ περιθάλπειν αὐτὴν κατὰ πάντα τρόπον, 

ἐπιλαθόμενος πάσης τῖις μεταξὺ αὐτῶν Ψυχοότητος, διὰ 

τοῦτο ἐὰν μὴ ἐπιστρέύπ ποὸς αὐτὸν ἡ ὁπθεῖσα Θωμάκω 

ἐχέτω ἄδειαν ὁ ῥηθεὶς Νικολάκης λαθεῖν ἑτέραν γυναῖκα 

καὶ στεφανωθῆναι μετ᾽ αὐτῖις χριστιανικῶς. 

1ο. Π. Σ. ᾿Απρίλιος 1785. 

Τὸ πρωτόδικον δικαστήριον συνῳδὰ πρὸς τὸν νόμον πα- 

ρεδέξατο τὴν αἴτιισιν τῖις γυναικὸς (Άομεν. Δ. 15. 14), καὶ 

ἐκήουξε διαλελυμένον τὸν μεταξὺ αὐτῶν γάιιον, ἀφοῦ ὁ 
. ” 3 - » ΚΙ 3 . - ϕ« 2 ” 

ἠνὴρ κατηγόορ]σε τιις γυναικὸς αντου Επι ιιοιχει( ενώπιον 
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τοῦ δικαστηρίου καὶ δὲν ἀπέδειξε τὴν κατηγορίαν ταύτην’ 

ἀρκεῖ δὲ κατηγορία οὕτως ἐπισήμως γενομένη, καὶ γραφεῖ- 

σα ἐν τοῖς πρακτικοῖς τοῦ δικαστηρίου ἵνα χορηγήση τῇ 

γυναικὶ τὸ δικαίωμα τῖς ἀπὸ τοῦ συκοφαντήσαντος καὶ 

πανδήμως οὕτως εἰπεῖν τὴν ὑπόληψιν αὐτῖις διασύραντος 

δ:αζεύξεως αὐτῆς, οὗ ἔνεκεν δὲν δύναται βεθαίως νὰ ὑπάρ- 

ξη πλέον ἡ πεέπουσα καὶ ἀναγκαία μεταξὺ τῶν συζύγων 

ἁρμονία. Ἱ. Σ. 235 (1885). 

Ναὶ μὲν ὁ νόμος, ὃν ἐπικαλεῖται ὁ ἐφεσείων( Ἄρμ. Δ, 15, 

94), τότε μόνον δίδωσι τὸ δικαίωμα τῇ γιναιὰ ἵνα ζητήσῃ 

τὶν ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς διάζευξιν, ὅταν οὗτος κινήσῃ ἀγωγὴν 

περὶ μοιχείας αὐτῖις ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου δικαστηρίου καὶ 

δὲν ἀποδείξῃ ταύτιιν, δὲν δίδωσιν ὅμως καὶ τὸ δικαίωµα 

εἰς τὸν ἄνδρα, ἵνα ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκηται διασύρῃ καὶ 

συκοφαντῇ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου, 

δυσφημῶν αὐτὴν δημοσίᾳ καὶ προσθάλλων τὸ τιμαλφέστε- 

ρον αὐτῖις χρῖιμα,οἴον τυγχάνει ἡ τιμὶν καὶ ἡ ὑπόλγιψις, τού- 

ναντίον, ἂν ἀποθλέψη τις οὐχὶ εἰς τὸ γράμμα ἀλλ᾽ εἰς τὸ 

πνεῦμα τοῦ νόμου καὶ τῶν σχετικῶν διατάξεων, ὀφείλει ἵνα 

παραδεχθῇ. ἐξ ἀναλογίας ὅτι ἀφοῦ διὰ τὶιν ἐνώπιον δικαστιι- 

ρίου ἀγωγὴν τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ μοιχεία τῖις γυναικός, ἥτις γί- 

νεται γνωστὶι εἰς κύκλον στενόν, ἐπιτρέπει εἰς αὐτὶνν ἵνα 

ζητήση τὸ διαζύγιον αὐτῖις μὶι ἀποδειχθείσης τῖις κατη-. 

γορίας, κατὰ μείζονα λόγον ὁ νομοθέτης, ὅστις δι᾽ ἑτέρας 

διατάξεως τοῦ αὐτοῦ κεφαλαίου ἐπιθάλλει χρηματικὰς ποι- 

νὰς τῷ τύπτοντι Ἶ κακοποιοῦντι τὴν σύζυγον αὐτοῦ, ἐν- 

νοεῖ ὅτι καὶ Γι γυνὶν τὴν ὁποίαν ὁ ἀνὴρ αὐτῖις οὐ παύεται 

δεξιῷ. καὶ ἀριστερᾷ κακολογῶν καὶ διασύρων ὡς πόρνην, 

ὂύναται ἵνα τύχη τῖις ἀπαλλαγῆς αὐτῖις διὰ τοῦ διαζυγίου 

ἀπὸ τοιούτου ἀνῦρός, ὅστις οὕτω καθίστησιν ἀδύνατον 
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τὴν συζυγικὴν ἁρμονίαν καὶ συμθίωσιν, ὡς ὀρθῶς ἀπο- 

Φαίνεται τὸ Ἐκκλπσιαστικὸν Δικαστήριον: ἄλλως δὲ καὶ ἡ 

ἑρμηνεία αὔτηι ἀπαντᾷ καὶ ἐν τῷ Νομοκάνονι Μηνουἠιὰ 

Μαλαξοῦ ἐν νεφαλ. ρξε’, ἔχουσα ἐπὶ λέξεως ὧδε, «ἐὰν κα- 

τηγορήση, τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐνώπιον τῖις κοίσεως ἢν ἐν 

ἄλλῳ τόπῳ διὰ μοιχαλίδα καὶ δὲν δύναται διὰ μαρτύρων 

ἀξιοπίστων νὰ ἀποδείξῃ τὶιν μοιχείαν ἔχει ἄδειαν ἡ γυνὴ 
τ 7 ᾽ ο” « Δ ᾽ - Μ ’ 

ὡς κατήγορον αὐτῖις νὰ τὸν ἐκχωρισθῇ, ἂν θέλῃ». 

ΤΙΝ), 

Ἐπειδὶι οἱ λόγοι, ἐφ᾽ ὢν ἐφεσείουσα ἐστήριξε τὴν περὶ 

διαζεύξεως ἀγωγὴν αὐτῖις (ἀσυμθίθαστον χαρακτῖρος),δὲν 

μνημονεύονται μεταξὺ τῶν περὶ διαζυγίου λόγων τῖις 11 

Νεαρᾶς τοῦ Ἰουστινιανοῦ, τὰ δὲ περὶ κατηγοριῶν κατ᾽ αὖ: 

τῖις ἐις ιιέοους τοῦ ἐφεσιθλήτου συζύγου λεγόιενα καὶ ταῦ- ο μυς 1, Ἷ γοι ο 
τά εἰσιν ἐναντία τῷ νόμῳ, ἐφ᾽ ὅσον δὲν ὑπάρχει κατὰ τὴν 

σχετικὶνν διάταξιν τοῦ νόµου ἐγγραφὶ μετὰ τῶν ἀπαραι- 

τήτων αὐτῖις στοιχείων, ἤτοι τῖς ἀγωγῖις ἐνώπιον δικα- 

στηρίου τινὸς ἐπὶ μοιχείᾳ καὶ τῖις μὶι ἀποδείξεως ταύτης, 
ο -- ᾽ . - Ρα 9 να ’ » ” . 

ἐνῷ ἐπὶ τοῦ προκειμένου οὐδὲν τούτων ἔλαθε χώραν, διὰ 

ταῦτα ἐπικυρω-έα ἐστὶν ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις. 

Ἱ. Σ. 110 (1899). 
᾿Αθάσιμος τυγχάνει καὶ ὁ γ’ λόγος δι᾽ ὃν ἡ σύζυγος αἱ- 

τεῖται τὴν ἀπὸ τοῦ σι ζύγου αὐτῖις διάζευξιν, καθόσον κατὰ 

τὶν 111 Νεαρὰν ἀπαιτεῖται ἐγγραφὶι ἐκ μέρους τοῦ ἀνδρὸς 
. - ς - . . . ΄ 6 ΄ | ε 5 

κατὰ τῖις ἑαυτοῦ γυναικὸς ἐπὶ μοιχεία, ἤτοι πρόσαψις ὡρι 

σμένης πράξεως, ἀποδεικνυούσης παοαθίασιν τῖις περὶ τὸν 

γάμον πίστεως ἐκ μέρους τῖις γυναικὸς ἐνώπιον δικαστη- 

ρίου, καὶ οὐχὶ ἁπλῖι ἐξύθρισις τῖις τιμῖις αὐτῖις ἐξωδίκως 

γιγνομένιι ἔστω καὶ ὁπμοσίᾳ. 

Ἱ.Σ. 195 (1890). 
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ζ Ἐγκατάλειύις τῆς γυναικὸς ὑπὸ τοῦ ἀνδοὸς καὶ τἀνάπαλιν.ὶ 

Ἐν τῷ συνοδικῷ τόμῳ τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κων- 

σταντινουπόλεως ῥητῶς καὶ τοῦτο περιέχεται" εἴ τις γυνὴν 

ἔχουσα ἄνδρα νόμιμον, ἀποδπιοῦντα καὶ μὶι φροντίζοντα 

ἐπαναστραφῖιναι πρὸς αὐτὴν ἐντὸς τοιετίας μόνης, καὶ 

συνοικῆσαι μετ᾽ αὐτῆς καὶ αὐτὶι ὑπὸ ἐνδείας στενοχωρου- 

μέννι καὶ κινδυνεύουσα ὑυχικῶς θελήσῃ τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ διά- 

ζευξιν, εἴτι διεζευγµένπ καὶ κεχωρισμένην παρ᾽ αὐτοῦ καὶ 

ἔχει ἐπ᾽ ἀδείας εἰς ἕτερον ἀπιδεῖν γάμον ἔννομον, παρ᾽ οὐ- 

δενὸς ἐναντιουμένιι τὸ σύνολον ἐπ’ ἀδείᾳ καὶ ἀφορισιιῷ 

ἀδύτω. Γρ. Π. Σ. Ἰανουάριος 17959. 

Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ νόµου τοῦ διακελεύον- 

τος τοὺς φυγόντας ἐπὶ ἑπτὰ ἔτη καὶ μηδεμίαν πρόνοιαν λα- 

δόντας περὶ τῶν συζύγων αὐτῶν διαζευγνύεσθαι, (᾿λρμεν. 

κεφ. α’ περὶ γάμων), διέζευξε τὸν εἰρημένον πρὸ 10 ἐτῶν 

συζευχθέντα μετὰ τῖις διαληᾷθείσης καὶ μόλις ἓν ἔτος μετ᾽ 
5 . » 7 

αὐτῖις συζήσαντα, ἀποδράντα δ’ ἐπὶ ἐννέα ἤδη ἔτπ καὶ μή- 

Ι. Κατὰ τὴν Π. καὶ Σ ἐγκύκλιον τῆς ϐ Ἰουνίου 1585 Πιν ὅρα ἐν ἃ ϐ, 

καὶ τὸ ἀπὸ 9 Μαρτίου 189! πρακτικὸν τῆς Ἱ. Συνόδου ἣν γυνὴ δι- 

καιοῦται ἵνα ζιτήσῃ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς διάζευξιν ἐὰν οὗ- 

τος ἐπὶ τριετίαν εἴτε ἐν τῇ αὐτῇ, εἴτε ἐν ἑτέρᾳ διαμένων πόλει 

οὐδόλως ἐμερίμνησε περὶ αὐτῆς. 

Κατὰ δὲ τῖιν ἀπὸ 5 Λὐγούότου 1894 ἐπίσης Π. καὶ Σ. ἐγκύκλιον, 

ἣν ὅρα ἐν « 0, ἐὰν ἡ γυνὴ ἀονῆται ἁδικαιολογήτως ἵνα ἀκολου- 

θήσῃ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα, οὗτος δέον ὅπως δι᾽ ἀγωγῆς ἐνώπιον τοῦ 

ἁρμοδίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου ἐξαιτήόπται ὅπως αὕτη κατα- 

δικασθῇ ἵνα ἀκολουθήσῃ. αὐτόν, μετὰ πάροδον δὲ τοιθτίας ἀπρά- 

κτου ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἑκδοθπισομένχς καταδικαθδτικῆς 

ἀποφάσεως, δικαιοῦται ἵνα δι᾽ ἀγωγῆς ἰδίας ἐπίσης ζητήσῃ τὴν 

ἀπ’ αὐτῆς διάζει!ξιν. 
΄ 
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τε ὀθολὸν ζωοτροφίας μήτε ἐπιστολὴν αὐτῇ πέμψαντα. 

Ἱ. Σ. 200 (1800). 

Ἐπειδὴ ὁ διαδιιφθεὶς ἐγκατέλιπεν ἄνευ προστασίας καὶ 

πεοιθάλψεως τὴν σύζυγον αὐτοῦ διατελῶν ἐν ἀγνώστῳ τό- 

πῷ ἐπὶ ὀκτὼ ἔτι καὶ ἐπειδὶν οἱ ἱεροὶ νόμοι χεριγοῦσι τῇ 

γυναικὶ τὴν ἄδε:αν ἵνα συνέλθῃ εἰς 6’ γάμου κοινωνίαν 

μετὰ τοσούτων ἐτῶν ἐγκατάλειψιν, ἐνεκοίθη ἡ ἔκδοσις ἐπι- 
- - ᾳ ΄ ” ᾽ / “ 

στολῖις τῷ ἁρμοδίῳ Μητροπολίτη, ἐντεδιλομένπς ἵνα χορη- 

γήση, αὐτῆ τὶιν ζητουμέντιν ἄδειαν τεοὶ συγκροτήσεως δευ- 

τέρου γάμου. Πρ. Ἱ. Σ. 21 Σεπτεμόρίου 1871. 
ν ν 

[74 ε ’ 2 / « , " ε/, » 

Όταν ὁ σύζυγος ἐγκαταλείψῃ τὴν σύζυγόν του αὕτη ἔχει 

δικαίωµα διαζεύξεως. Πρ, δα 03. ὌΌκταθο. 183}. 

Σκέύεως γενομένης καίτοι ὁ νόμες ὁρίζει ὅτι μετὰ ἑπταε- µ ΠΕΠ ΕΙ ΙΙ; 
τῖι ἀπουσίαν τοῦ ἀνδρός, μὶν λαθόντος πρόνοιαν περὶ τῖις 

συζύγου αὐτοῦ, ἐκδίδοται τὸ διαζύγιον, ἐπειδὶ ὅμως ὁ σύ- 

ζυγος τῖις εἰρημένης ἀπουσιάζων ἐπὶ πενταετίαν μήτε 

διὰ γράμματος συνεννοήθη μετὰ τῖις συζύγου του, μήτε 

ἔλαθε πρόνοιαν τὸ παράπαν περὶ αὐτῖις, καὶ πρότερον δὲ 
«παρ ᾽ Φ ὧν ᾽ ᾽ Ζ ν ΜΕ ἘΝ ᾽ 

εὑρίσικετο μετ᾽ αὐτῖις εἰς ἀδιαλείπτους διενέξεις καὶ εἰς διά- 

στασιν ἕνεκα τῶν κακῶν αὐτοῦ ἕξεων καὶ τῖις ἀμεριμνπσίας 

πεοὶ τὶιν διατήριισιν τῖις συζύγου του καὶ ὑπάρχει ἀδύνα- 

τος ἡ συμθίωσις, ἐνεικοίθιι συνοδινῶς ἵνα γραφῇ τῷ Ἐπ- 

σκόπῳ Νικοπόλεως ὅπως ἐὰν τὰ ἐκτεθέντα ἔχωνται ἀλη- 

θείας, προθῇ εἰς τὴν διάζευξιν καὶ δῷ ἄδειαν τῇ γυναικὶ 

ἵνα ἔλθη εἰς γάμον μετ’ ἄλλου ἀνδρός. 

Πρ. Ἱ. Σ..97,. 99 Ἰανουαρίου 1877. 
3 ” ᾽ . ε ’ ” Ον ” . 3 . -- 

Αποροιπτέα ἐστὶν ἡ προκε.μέντι ἔφεσις, διότι ἡ ἐπὶ {Τε- 

τίαν ὅλην ἐγκατάλειψις ὑπὸ τοῦ ἐφεσείοντος τῆς σιζύγου 

αὐτοῦ, ἐστὶ λόγος ἀποχρῶν πρὸς διάξευξιν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 19 Αὐγούστου 1878. 
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Ἐνεκρίθη ἵνα εἰς ἀπάντησιν δπλωθῆ, τῇ Α. Πανιερότητι 

ὅτι, ἂν ἐς τῖις µαρτυρ΄ας ἀξιοχρέων μαρτύρων βεθαιωθῆ ὅτι ) ; οσο, κ.ϱ ἩΠΡΥυΕ 
ὁ ἐν λόγῳ σύζυγος κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἑπταετίας οὐδό- 

λως ἐφρόντισε περὶ τῖις συντηρήσεως τῆς ἑαυτοῦ συζύγου, 

δύναται ἵνα προθῇ εἰς τὶιν ἔκδοσιν τοῦ διαζυγίου συνῳδὰ 

τῇ, διακελεύσει τῖις ἀπὸ 5’ Ἰουνίου 1883 ἐγκυλίου τῖις Ἐκ- 

κλισίας. Πρ. Ἱ. Σ. 9 Μαΐου 1889. 

Κατὰ τὴν σταθερὰν νομολογίαν τῆς Ἱ. Συνόδου, ὡς ἐφε- 

τείου διατυπωθεῖσαν καὶ διὰ πρακτικοῦ αὐτῖις ὑπὸ ἡμερο- 

μηνίαν ὃ Μαρτίου 1891, γενομένην εἰς ἑρμηνείαν τῆς ἀπὸ 
᾽ 4 9 : - 2 7 / ϱ , ΄ . 

6 Ἰουνίου 1883 συνοδικῖς ἐγκυκλίου ὑπάρχει χώρα πρὸς 

διάζευξιν ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ συζύγου οὐ μόνον ὅταν 

οὗτος ἐγκαταδιμπάνων τὸν συζυγικὸν οἶκον καὶ ἀποδημῶν 

οὐδεμίαν πρόνοιαν δείκνυσι πρὸς συντήρησιν τῖις συζύγου 

αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅταν μετὰ τὶιν ἐγκατάλειψιν ἐν τῇ αὐτῇ, 

πόλει διαμένων οὐδαμῶς φροντίζει περὶ τῖις συζύγου 

αὐτοῦ. Ἱ. Σ. 115 (1899). 

Ὁ νόμος δὲν ὑποχρεοῖ τὴν γυναῖκα ν᾽ ἀκολουθήσῃ, τὸν 

σύζυγον αὐτῆς, ὅταν οὗτος ὑθρίζῃ τὸν συζυγικὸν οἶκον 

συζῶν ἐν αὐτῷ παρανόμως μετὰ ξένων γυναικῶν. 

Ἱ. Σ. 190 (1896). 

Οἱ ἀπὸ τῶν οἰκείων ἀποχωορήόαντες γυναικῶν ἄνδρες δι᾽ ὁποιαν- 

δήποτε αἰτίαν καὶ ἐν ἀλλοτρίῳ διάγοντες ἀδοριδμοῦ εἰσιν ἄξιοι, 

εἰ ἀνεπιστρόδφως ἔχουσι καὶ πρὸς τὰς οἰκείας γυναῖκας οὐ προαι- 

ροῦνται πάλιν νοστῆσαι: εἰ δὲ ἄδηλοι εἶεν, καὶ προέόχι καὶ ἔρευνα 

τούτων ἐξ ἀποστολῆς τῶν γυναικῶν αὐτῶν καὶ πενταετία παρῆλ- 

θεν ἐξ ὅτου ἀφανεῖς οἱ ἄνδρες τούτων ἐγένοντο, αἰχμάλωτοι τυχὸν 

γεγονότες, ἄλλῳ τινι τρόπῳ ἀϑανισθέντες, τῶν τοιούτων αἱ γυναῖ- 

γες ἀκωλύτωςκατὰ τὸν ἐκχωροῦντα νόμον ἑτέροις συναῇθεῖεν ἀν- 

δράσι: αἱ δ᾽ ἄλλαι, ὧν οἱ ἄνδρες ἔτι περίειδι, τοὺς οἰκείους ἄνδρας 

ζητείτωσαν.᾿᾽Αποκοίδεις Πατριάρχ. Μανουήλ Β’ καὶ Πατρ.Διονυσίοι' 

τοῦ ἀπὸ Νικομηδείας (1251) ὃν Καν.Διατ. Μ. Γεδεὼν Β΄, 6. 99 καὶ 919. 
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Ἐπεὶ τοίνυν τῆς ἡμῶν Μετριότητος ὀυνοδικῶς προκαθημένης, 

ὀυνεδριαζόντων αὐτῇ. τοῦ τε ἁγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου Πα- 

τριάρχου Θεοφάνους καὶ τῶν λοιπῶν (99) ἱερωτάτων ἀρχιερέων καὶ 

ὑπερτίμων κλπ. ποὸς τοῖς ἄλλοις ἀνηνέχθη εἰς μέδον καὶ ἠρωτή.- 

θη εἰ δύναται ἀνδρός τινος γυνῖι ἐν ἀποδημίᾳ τυγχάνοντος, διαζευ- 

χθῆναι ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἑτέρῳ συναφθῆναι πρὸ τοῦ ἐπανελθεῖν αὐτὸν 

ἀπὸ τῆς ἀποδημίας: καὶ ἀποκρινόμεθα περὶ τούτου καὶ λέγομεν 

ὅτι οἱ μὲν θεῖοι κανόνες ἐξ ἅπαντος ἀπαγορεύουσι καὶ κωλύουόιν 

αὐτῖιν μῖι δύνασθαι αὐτὸ ποιῆσαι πρὸ τῆς ἑπταετίας ἢ καὶ πενταε- 

τίας τοὐλάχιστον, ἡμεῖς δὲ διαδκεψάμενοι τὸ περὶ τούτου συνοδι- 

κῶς καὶ μάλιστα διὰ τὸν ἑνόντα ταῖς γυναιξὶ ψυχυκὸν κίνδυνον, 

γράφομεν ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἵνα ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, εἴ τις 

γυνῖι ἔχουόα ἄνδρα νόμιμον ἀποδημοῦντα καὶ οὐ φροντίζοντα ἐπα- 

ναδτραφῆναι πρὸς αὐτὴν ἐντὸς τριετίας καὶ μόνης καὶ ὀυνοικῆόαι 

μετ᾽ αὐτῆς καὶ αὐτὶ ὑπὸ ἐνδείας στενοχωρουμένη καὶ κινδυνεύου- 

σα ψυχικῶς θεληισῇᾳ τὴν ἀπ' αὐτοῦ διάζευξιν εἴη διεζευγμέννι καὶ 

κεχωρισμέντι ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἔχει ἐπ᾽ ἀδείας εἰς ἕτερον ἀπιδεῖν ἔν- 

νοµον γάμον παρ᾽ οὐδενὸς ἐναντιουμένχι τὸ σύνολον... . Τόμος 

Πατρ. Νεοφύτου Κων)πόλεως, Θεοφάνους Ἱερουσαλήμ. καὶ 20 ἀρχιε: 

ρέων μηνὶ Μαϊῳ ζοιθ”’. (1611). Γεδεὼν Καν. Διατάξεις Β΄, σ. Ἰ4. 

π΄’) Καταδίκη τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἐγκλιματικὴν ποινίιν. 

Διὸ καὶ γενομένης ἀκριθοῖς ἐξετάσεως τῶν ἱερῶν νόμων 

παγετηρήθη ὅτι αἱ ἐν Βιθλ. ΣΤ΄, 9’, 4’, τοῦ ᾿Αομενοπούλου 

κείμεναι νεαραὶ τοῦ τε Καίσαρος Κωνσταντίνου τοῦ Πορ- 

φυςογεννήτου καὶ τοῦ κυροῦ Μανου]ι καὶ τοῦ Πατριάρχου 

κυροῦ ᾿Αθανασίου καταδικάζουσι μὲν συμφώνως τὸν ἐκου» 

οίως φονεύσαντα εἰς παντοτεινὶνν ἐξορίαν καὶ στέρησιν τῖις 

περιουσίας αὐτοῦ, καὶ χορπγοῦσι τῇ γυναικὶ αὐτοῦ τήν τε 

προῖκα αὐτῖς, τὶν πρὸ γάμου δωρεὰν καὶ τὰ θεώρητρα, 

παρασιωπῶσι ὃ’ ὡς προνοούμενον τὸ ἀπόλυτον τῖις γυναι- 

κὸς τοῦ νὰ ζητήσῃ ἂν θέλῃ, τὸ διαζύγιον, σκοπὸν ἔχουσαι μό- 

νον τὸν προσδιορισμὸν τῆς τιμωρίας τοῦ φονέως: ἐκ δὲ τῆς 

παρασιωπήσεως ταύτης τῶν τοῦ νόμου, τί ἂν ἄλλο δύνα» 
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9 . ’ 

ται ἐννοπθῆναι ἐν τῇ προκειμένη πράξει εἰ μὶι μία σαφὶις 

συγκατάθεσις τῶν ἱερῶν νόμων τῆς ἀπολύτου ἐλευθερίας 

τῖις γυναικὸς διὰ τὸ πρᾶξαι ὅ,τι ἂν βούλοιτο περὶ τοῦ δια- 

ζυγίου αὐτῆς; ὅπου γε ὁ μὲν ἀνὴρ ὡς μιαιφόνος καταδι- 
Ζ 8 / / - 9 ’ ” 

κάζεται μὲ τελείαν ἀποστέρησιν τῆς οἰκείας περιουσ-ας, 
ν ν 

καταστὰς ὡς ἀνύπαρκτος διὰ τῖις παντοτεινῖις ἐξορίας αὖ- 

τοῦ, ἡ δὲ γυνὴ διὰ τῆς λήγεως τῖις προικὸς καὶ τῶν λοι- 

πῶν αὐτῖις νομίμων δικαίων, ὡς ἀποξενουμένη τῖις γαμι- 

κῖις ἀπ’ ἐκείνου συναφείας καὶ σχέσεως καθίσ-αται ἀπολε- 

λυμένν. καὶ ἐλευθέρα. ἘΦ’ ᾧ καὶ συνῳδὰ τῇ ἐννοίᾳ τῶν 

νόμων ἀποφαινόμενοι, δίδομέν σοι τὴν ἐκκλησιαστικὴν 

ἄδειαν, ὅπως ὡς οἶσαν ἀπολελυμένην καὶ ἐλευθέραν τοιου- 

τοτρόπῳ τὴν γυναῖκα, κατὰ τὴν πολλάκις καὶ ἤδη δι’ ἀνα- 
- ᾽ -- / . » » - ” 

φορᾶς αὐτῆς γενομένην θερμὴν αἴτισιν αὐτῖις, διαζεύξης 

αὐτὴν ἀπὸ τοῦ ὑπάρξαντος ἀνδρὸς αὐτῖις παρανόμου κακο- 

μιχάληι (κατα δικασθέντος νομικῶς, διατελοῦντος καὶ διατε- 

λέσοντος καταδεδικασµένου εἰς παντοτεινὶιν ἐξορίαν μέχρι 

τέλους τῆς ζωῖις αὐτοῦ, διὰ τὴν τολιιπθεῖσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ 

πρᾶξιν τοῦ φόνου), δι᾽ ἀρχιερατικοῦ σου διαζυγίου γράμ- 

ματος ἐν ᾧ δεῖ ἐμπεριέχεσθαι καὶ τὰς νομικὰς αἰτίας τῖις 

διαζεύξεως καὶ ἐπιστατήσης κατὰ τὸ πρέπον ἵνα δοθῇ εἰς 

αὐτὴν ἡ προὶξ καὶ τὰ λοιπὰ νόμιμα αὐτῖις δίκαια ὡσαύτως 

καὶ ἐκ τῖις καθαρᾶς περιουσίας τοῦ φονέως ἀνδρὸς νὰ δοθῇ 

τὸ τρίτον μερίδιον εἰς φύλαξιν διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ παιδίον 

αὐτῖις, καὶ τὰ λοιπὰ δύο τριτιµόρια νὰ διαταχθῶσι κατὰ 
κ) |] ’ ᾷ ο - ᾽ / 6 τὴν ἐν ᾿Αρμενοπούλῳ νομοθεσίαν τῶν εἰρπιμένων βασιλι 

κῶν νεαρῶν. Γρ. Π. Σ. Ἰανουάριος 1840. 

ἸἘνεκρίθτι, ὅ ἐκδῶ κυριε ὥς λα μμ. νεκρίθπ. ὅπως ἐκδῷ κυριαρχικῶς ᾗ Πανιερότις του 

τὸ διαζύγιον τῆς ῥηθείσης γυναικὸς ἀπὸ τοῦ ἐγκδημα- 

τίου καὶ ἐν ἀειφυγιᾷ καταδεδικασμένου ἀνδρὸς αὐτῆς, 
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χορπγήση δ᾽ αὐτῇ αἰτνισαμένῃ καὶ δευτέρου γάμου ἄδειαν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 25 Νόρίου 1868. 

Ἐὰν ὁ ὑπὸ τῆς ῥηθείσης γυναικὸς διαπραχθεὶς φόνος 

οὐ συνέθη, ἐκ προθέσεως καὶ δόλου καὶ μοχθηρίας αὐτῖις, 

ἀλλ᾽ ἐκ περιστάσεως ἀπροόπτου καὶ ἄνευ θελήσεως καὶ 

προμελέτης αὐτῖις, ἐπειδὴ ἐν τοιαύτῃ. περιπτώσει οὐκ εὖ- 

θύνεται ὡς. φονεύς, κατὰ γὰρ τὸν ἱερὸν νόμον «οὐκ ἔστι 

φονεὺς ὁ μὴ θελήσας φονεῦσαι» φανερόν ἐστιν ὅτι ὁ ἀνὴρ 

αὐτῖις οὐκ εὐλόγως αἰτιᾶται αὐτὴν οὔτε ἔχεται νομιμότητος 

ἡ πρὸς τὸ συνοικῖισαι ἀποποίησις αὐτοῦ καὶ μάλιστα ἐὰν 

πρότερον ἤτοι πρὸ τῖις περιστάσεως τοῦ φόνου συνέζησε 

μετ᾽ αὐτῖις ἀγαπητῶς, μηδεμίαν δοῦσα ἀφορμὴν καὶ ἀπό- 

δειξιν κακίας Ἶι δοδιότητος. Ἐκ τοῦ ἐναντίου δὲ ἐὰν ἀπο- 

δειχθῇ ἑκουσίως φονεύσασα, τότε δικαιουμένῳ τῷ ἀνδρὶ 

ἀπαλλαγῖιναι ἀπὸ τῖι κακούργου γυναικός, χορηγπτέον 

αὐτῷ τὸ ἀπ’ ἐκείνης διαζευκτήριον. 

Πρ. Ἱ. Σ. 22 Ἰουλίου 1871. 

Ἐπὶ τῇ ἐρωτήσει ἂν ὁ β’ γάμος τῆς Στεργιάννης, ὃν 

συνίιίεν αὔτιι πρὸ τεσσάρων ἐτῶν μετὰ τοῦ ᾿Αθανασίου, 

ἐνόσῳ ἔτι διετέλει ὁ πρῶτος αὐτῖις σύζυγος ἐν ταῖς εἷρ- 

κταῖς ἀποτίων τὶιν εἰς δεσμὰ δεκαετῖι ποινήν του, εἰς ἣὶν 

κατεδικάσθη ὡς λνιστής, ἐστὶ παράνομος, ἐνειορίθη ἡ ἔκδο- 

σις ἀπαντήσεως διαδπλούσης ὅτι ὁ ἐν λόγῳ δεύτερος αὐτῖις 

γάμος εἶναι νομιμώτατος, ὥστε ὁ πρῶτος αὐτῆς σύζυγος 

οὐδὲν κέκτηται ἐπ᾽ αὐτῖις πλέον δικαίωμα. 

Πρ. Ἱ. Σ. 18 ᾿Οκτωθρίου 1879. 

᾿Ενεκρίθη ἵνα γραφῇ τῷ αἰτοῦντι Μητροπολίτη ὅτι ἂν οἱ 

ὑπὸ τῖις αἰιούσης τὴν διάζευξιν γυναικὸς προθαλλόμενοι 

λόγοι κατὰ τοῦ συζύγου αὐτῖις ὡς ἐγκαταλιπόντος αὐτὴν 

ἀπροστάτευτον, καταδικασθέντος καὶ καθειργμένου ἐν ταῖς 
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φυλακαῖς ἀπὸ ἑπτὰ ἐτῶν ὡς φονέως καὶ κλέπτου, εἰσὶν 

ἀληθεῖς καὶ πιστοποιοῦνται ἐπισήμως καὶ πειστικῶς, τότε 

δύνανται ἵνα ληφθῶσιν οὗτοι ὑπ᾽ ὄψιν ὑπ᾽ αὐτοῖ ὡς λόγοι 

διαζεύξεως. Πρ. Ἱ. Σ. 91 Μαρτίου 1889, 

ϑ 139 0’) ᾿Αθέμιτοι ὀχέθεις τοῦ ἀνδοὸς μετ᾽ ἄλλων γυναικῶν. 

Ἡ Ἱ. Σύνοδος εὑροῦσα τὴν αἴτησιν τῖις ῥηθείσης ἐκ 

Τεργέστιις περὶ διαζεύξεως αὐτῖις ἀπὸ τοῦ συζύγου αὐτῖις, 

καταδικασθέντος ἐπὶ μοιχείᾳ ὑπὸ τοῦ Ιζαισαροθασιλυκοῦ 

Πληιιμελειοδικείου Φιοῦμι, σύμφωνον πρὸς τοὺς ἱεροὺς 

νόμους (Άρμεν. Δ, τε’), ἔτι δὲ καὶ τὸ ἀδύνατον τῖς τοῦ 

λοιποῦ συνοικήσεως τοῦ ἀνδρογύνου τούτου κατιδοῦσα ἐκ 

τῶν γραφομένων τῖς τε γυναικὸς καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῖις 

καὶ προνοοῦσα μήτι χεῖρον τῷ ἀοθενεῖ μέρει ἐπιγένηται, 

διικαιουμένῳ ἄλλως πρὸς τὴν τοῦ νομίμου διαζυγίου ἀπαί- 

τισιν, ἀπεφήνατο τὴν διάλυσιν τοῦ προκειμένου γάμου 

καὶ ἐνέκρινε τὴν ἔκδοσιν τοῦ διαζυγίου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 132 Σεπτεµόρίου 1883. 

Ἡ πρᾶξις ἣν ἡ αἰτοῦσα ἀποδίδωσιν εἰς τὸν σύζυγον αὖ- 

τῖις ἀποδεικνυομέντι ἀποτελεῖ λόγον διαζυγίου, διότι κατὰ 

τὸν νόμον (Άρμεν. Δ, τε’, 14), «ἐὰν ὁ ἀνὴρ ἐν τῷ αὐτῷ οἵ- 

κῳ, καθ᾽ ὃν μετὰ τῖις γυναικὸς αὐτοῦ συνοικεῖ περιφρονῶν 

αὐτὶιν μεθ’ ἑτέρας εὑρίσκιιται ἐν τῷ αὐτῷ οἴκῳ μένων ἣὶ 

κατὰ τῖιν αὐτὴν πόλιν διάγων ἐν ἑτέρῳ οἴκῳ μετ᾽ ἄλληις 
. 

γυναικὸς συνεχῶς μένων ἐλέγχηται, καὶ ἅπαξ καὶ δὶς ἐγ- 

|. Ὀρθῶς κατὰ τὰ ἀνωτέρω δὲν λύεται ὁ γάμος λόγῳ ὀχέδεων 

τοῦ ἀνδρὸς μετ᾽ ἄλλης γυναικός, ἂν μῖι ἀποδειχθῇ, ὅτι οὗτος ἠλέγ- 

χθπ συνεχῶς μετ᾽ αὐτῆς μένων ἐπὶ ὀκοπῷ ἀθεμίτῳ συμφώνως τῇ 

Νεαρᾷ ΠΤ κεφ. 9 ἃ 5 καὶ ᾿Αρμ. Δ, τε’, 14. 



Διαζύγιον 8 1. 273 

κληιθεὶς ἣν διὰ τῶν ἑαυτοῦ γονέων ἴν διὰ τῶν τῆς γυναικὸς 

ἓν ὂν᾽ ἑτέρων τινῶν ἀξιοπίστων μαρτύρων τῆς τοιαύτης 

ἀσελγείας μὴ ἀπόσχηται, ἔξεστι τῇ γυναικὶ καὶ ὑπὲρ ταύ- 

της τῖις αἰτίας διαλύειν τὸν γάμον». Ἱ. Σ. 94 (1891). 

Ὀρθῶς τὸ δικαστήριον διασκέπτεται ἐν τῷ πρώτῳ δια- 
- ᾽ -- ϱ/ ς ν ἘΠΕ. - ν 7 

σκεπτικῷ αὐτοῦ ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κατὰ τοῦ συζύγου μομφὴ 

ἀληθὴς ὑποτιθεμένπι δὲν ἔχει ὅλα τὰ στοιχεῖα, ἅτινα δέον 

κατὰ νόμον νὰ συνυπάρχωσιν εἰς καταρτισμὸν λόγου δια- 

ζεύξεως ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ συζύγου, διότι κατὰ τὶιν Νεα- 

ρὰν 117 κεφ. 9 5 5 ἡ ἐντὸς τοῦ συζυγικοῦ οἴκου εἰσαγωγῖν 

παλλακῖις τότε εἶναι λόγος διαζεύξεως, «ἐὰν ὁ ἀνὴρ ἐν τῷ 

αὐτῷ οἴκῳ, καθ᾽ ὃν μετὰ τῖις αὐτοῦ γυναικὸς συνοικεῖ, πε- 

ριφρονῶν αὐτὴν μεθ᾽ ἑτέρας εὑρίσκηται ἐν τῷ αὐτῷ οἴκῳ 
, . ϱ/ . Ον 9 . ΜΝ . “- ε - 

μένων... . καὶ ἅπαξ καὶ δὶς ἐγκληθεὶς ἴν διὰ τῶν ἑαυτοῦ 
, Μ . - - . Ἆ ο ε- 7 - 

γονέων Ἶι διὰ τῶν τῖις γυναικὸς ἴν δι’ ἑτέρων τινῶν ἀξιο- 

πίστων προσώπων τῖις τοιαύτης ἀσελγείας μὴν ἀπόσχηται», 

ἐνῷ ἐπὶ τοῦ προκειμένου πρὶν ἴν ὁ σύζυγος νουθετπθῇ ὑπό 

τινος ἀπέπεμψεν αὐθορμήτως τὴν ἐν λόγῳ ὑππρέτριαν καὶ 

ἀπέσχε πάσης μετ αὐτῖις σχέσεως, πλὴν δὲ τούτου ἡ ἐπι- 
/ ο “Ἐ ’ κ ; . «δ γενομέντι τῷ γεγονότι τούτῳ πολυετὴς συζυγικὶν συζωΐα 

ἐκάλυψε κατὰ νόμον πᾶσαν διὰ, τὸν λόγον τοῦτον αἰτίασιν 

τῖις συζύγου κατὰ τοῦ συζύγου αὐτῖις. Ἱ. Σ. 135 (1899). 

1’) Διανυκτέρευδις εἴι γυναικὸς ἔξω τοῦ ὀυζυγικοῦ οἴκου. 

Τὸ πνεῦμα τοῦ νόµου καθ᾽ ὄν,ὅταν ἡ γυνὴ διανυκτερεύσῃ 

ἔξω τοῦ συζυγικοῦ οἴκου δίδοται τὸ δικαίωµα τῷ ἀνδρὶ ἵνα 

Ι. ᾿Λρκούντως ὑπίόπς σαφηνίζει τὸ θέχια τοῦτο καὶ ἡι ὑπ᾽ ἀριθμ, 

159 τοῦ 1818 ἀπόφασις τοῦ ᾿Αοείου Πάγου ᾿Αθηνῶν ἔχουσα οὕτω: 

Κατὰ τὶιν Νεαρὰν 11 κεφ. ΤΙ κ Τ ἐὰν ὁ ἀνὶιρ ἐκτὸς τῶν περιπτώ- 

όεων τῶν ἐν τῷ προμνποθέντι κεφαλαίῳ τῆς Νεαρᾶς δημειουμένων 

19 
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αἰτήσῃ τὴν ἀπ᾽ αὐτῖις διάζευξιν, ἐννοεῖ τὰς αὐθαιρέτως 

ἐγκαταλιπούσας τὸν συζυγικὸν οἶκον καὶ διανυκτερευούσας 

εἰς ἄγνωστον µμέρος,οὐχὶ δὲ καὶ παρὰ τοῖς γονεῦσι, γυναῖκας 

ἔστω καὶ παρὰ τὴν θέλνισιν τῶν ἰδίων συζύγων. 

“αι, ον 

Ἡ ἐφεσίθλητος εἴτε ἀποθληθεῖσα ὑπὸ τοῦ συζύγου αὖ- 

τῖις, ὡς ἰσχυρίζεται αὕτη, εἴτε ἐγκαταλείψασα οἴκοθεν τὸν 

συζυγικὸν οἶκον δὲν ἔμεινεν ἁπλῶς ἔξω αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 

ἐξωθίδῳ ἀπὸ τοῦ ἰδίου οἴκου τῖιν γυναῖκα, ὥότε ἐκείνηι μῖι ἔχουσα 

γονεῖς, παρ᾽ οἷς νὰ διαμείνῃ, ἐξ ἀνάγκης ἔξω τῖιν νύκτα διάγει, δὲν 

δικαιοῦται ὁ ἀνὴρ νὰ ζηιτιίιδῳ. ἕνεκα τοῦ λόγου τούτου διαζύγιον, 

διότι αὐτὸς γίνεται παραίτιος τούτου. “Ωότε ἥν παρ᾽ ἐξωτικοῖς δια- 

μον] τῆς γυναικός, ἐν ἐλλείψει γονέων, εἶναι ἓν τοιαύτῃ περιπτώ- 

σει συγκεχωργμέντ. ὑπὸ τοῦ νόμου. Δὲν ὑποχρεοῦται δὲ ἐκ τοῦ 

νόμου ᾗ οὕτω πως ἀπομακρυνθεῖόα ἀπὸ τοῦ συζυγικοῦ οἴκου γυνὴν 

νὰ ἐπανέλθῃ παρὰ τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐξωθήσαντι αὐτὴν ἐν ὅσῳ οὗτος 

δι’ ὑμπράκτου μετανοίας δὲν δγλώσῃ σπουδαίως τῖιν πρὸς ἀποκα- 

τάστασιν τῆς ὀόυζυγικΏς ἁρμονίας καὶ τῖιν πρὸς ἀτάραχον ὀυμθίω. 

ὁιν διάνοιαν καὶ ἀπόφασιν αὐτοῦ: ἐκ τοῦ ὅτι δὲ ὁ νόμος τὰς διὰ 

μαθτίγων καὶ ξύλων τύψεις τοῦ ἀνδρὸς κατὰ τῆς γυναικὸς δὲν θεω- 

ρεῖ αἴτιον ἀρκοῦν πρὸς διάλυσιν τοῦ γάμου, ἀλλὰ μόνον τὸν ἄνδρα 

εἰς ποινῖν ὑποθάλλει δὲν ἕπεται κ τούτου ὅτι ὁ νόμος ὑποχρεοῖ 

τὴν γυναῖκα νὰ ὑφίσταται ταῦτα συμθιοῦσα ἑκοῦσα ἄκουσα μετὰ 

τοῦ οὕτω πρὸς αὐτὴν προσφερομένου ἀνδρός, διότι τὰ περιστατικὰ 

ταῦτα δύνανται νὰ δικαιολογίσωσι πληρέστατα τὴν ἀπομάκρυνόιν 

αὐτῆς ἐκ τοῦ ὀυζυγικοῦ οἴκου: Π δὲ περὶ τοῦ εὐλόγου ἣὶ μὴν τῆς 

ἀπιοχωρήίσεως ταύτης κρίσις ἀνήκει εἰς τὸ δικαστήριον τῆς οὐσίας. 

᾿Αφοῦ δὲ κατὰ τὰ εἱἰρημένα τῖιν ἐπελθοῦσαν μεταξὺ τῶν συζύγων 

διάστασιν, Ίς παραίτιος ἐγένετο ὁ ἀνὴρ ἐξωθήσας τὴν γυναῖκα 

αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἰδίου οἴκου, μόνον Π ἔμπρακτος μεταμέλεια αὐτοῦ 

δύναται νὰ παύση, δὲν δικαιοῦται νὰ ἐγείρῃ. παράπονα διὰ τὴν 

παράτασιν τῆς καταστάσεως ταύτης, ἀφοῦ αὐτὸς δύναται νὰ θέσῃ 

τέρμα εἰς αὐτήγ. 
΄ 
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οἰκίᾳ τῖις ἀδελφῖις αὐτῖις, ἐπεχούσης ἐν τῇ προκειμένῃ πε- 

-ριπτώσει τόπον γονέων αὐτῖις, ὅπερ οὐδόλως ἀποτελεῖ λό- 

γον διαζεύξεως, ἐσφαλιιένη δὲ καὶ ἑπομένως ἄκυρός ἐστιν ἡ 
᾽ 2 σαν / Ὧ 2 Ζ 

τοὐναντίον παραδεξαιμένη πρωτόδικος ἀπόφασις. 

Ἱ Σ. 81 (1889). 

Τὸ πρωτόδικον δικαστήριον ἐσφαδμένως ἑρμπνεῦσαν τὸν 

νόμον ἀπεφήνατο τὴν διάλυσιν τοῦ μεταξὺ τῶν ὃ αδίκων 

συζύγων γάμου, διὰ τὸν λόγον ὅτι ἡ γυνῖι ἀπεμακρύνθη 

ἐκ τῖις κατοικίας, ἣν τοῦτο ὥρισεν αὐτῇ, ἐσφαλυένως δὲ 

διότι ἐὰν ἡ ἐφεσείουσα κατέφυγεν εἰς τοιοῦτο διάθημα 
2 / 3 να ε’ ο” » ο) 5 

ἄκουσα βεθαίως ἠναγκάσθη ἵνα προθῇ εἰς τοῦτο, γνωστοῦ 

ὄντος ὅτι ἀφοῦ ὁ σύζυγος δὲν ἔστεργε πλέον ἵνα παραλάθῃ 

αὐτὴιν εἰς τὸν συζυγικὸν οἶκον καὶ ἀφοῦ ἐπίσης καὶ ἡ, ἀδελ.- 
. ᾽ - ᾽ , ε’ 7 δ) Δ 5 . 9 / ᾽ - 

φῖι αὐτῆς ἠονήθη ἵνα κρατήσῃ αὐτὶιν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτῖις, 

οὐδὲν ἕτερον ὑπελείπετο τῇ ἐφεσειούση, εἰ μὶι ἵνα ἀλλάξῃ 

κατοικίαν, εἰδοποιήσασα μάλιστα περὶ τούτου καὶ τὸν Μπ- 

τροπολίτην τὸν καὶ πρόεδρον τοῦ δικαστηρίου, ὥστε καὶ ὁ 

λόγος οὗτος δὲν δίδει χώραν εἰς διάζευξιν συνῳδὰ πρὸς τὸ 

τελἑυταῖον ἐδάφιον τῖις 183 διατάξεως ἐν βιθλ. Δ. κεφ.15 τοῦ 

᾿Αρμενοπούλου. να δν 

Ἡ ἐκ μέρους τῆς συζύγου λαθοῦσα χώραν ἀποχώρησις 

ἐκ τοῦ ουζυγικοῦ οἴκου προελθοῦσα ὡς ἀπεδείχθη ἐκ τῶν 

κακώσεων, ἃς ὑφίστατο αὕτη. παρ᾽ αὐτοῦ, δὲν δημιουργεῖ 

οὐδένα λόγον διαζυγίου ἐξ ὑπαιτιότητος αὐτῖις, συγκατα- 

τεθείσης μάλιστα ἵνα συγκατοικήστ, τῷ ἑαυτῖις συζύγω, 

ἀλλὰ ειὶν γενομένης δεκτῖς παρ᾽ αὐτοῦ. 

Ἱ. Σ. 101 (1899). 
᾽Αποχρῶν λόγος διαζυγίου δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ, πᾶσα 

ἐκ τοῦ συζυγικοῦ οἴκου ἀποχώρησις τῖις συζύγου, ἀλλὰ 

μόνον ἐκείνγ, καθ” ἣν αὔτιι καταλιμπάνουσα τὶν συζυγικὴν 
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ἑστίαν καταφεύγει εἰς οἴκους δυσωνύμους ἣι ἄλλους ὄυνα- 

μένους νὰ παράσχωσιν ὑπονοίας περὶ τῖις μὶν χρηστότητος 

τῶν ἠθῶν αὐτῆς ἣ καὶ ἁπλῶς μὴ συγγενικούς, τοιοῦτοι 

δὲ θεωρητέοι πάντες πλὴν οἱ τῶν γονέων καὶ ἐν ἀνάγκη 

τῶν ἀδελφῶν, εἰς δὲ τὴν ἐφεσείουσαν οὐδεμία τῶν περιπτώ- 

σεων τούτων δύναται νομίμως καὶ δικαίως νὰ ἐφαρμοσθῇ. 

Ἱ. Σ. 199 (1896). 

τα’. Συιμποὐίαδις κλπ. τις γυναικὸς μετὰ ἐξωτικῶν ἀνδρῶν. 

Ἡ νομικὶι διάταξις ἐφ᾽ ἧς τὸ Πρωτόδικον Μπτροποδήτι- 

κὸν Δικαστήριον στηρίζει τὶν ἀπόφασιν αὐτοῦ οὐδόλως 

ἐφαρμόζεται ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ὡς λίαν ὀρθῶς ἰσχυρίσθν 

ἡ. ἐφεσείουσα, (ἡ κατπγορπθεῖσα, ὡς μεταθᾶσα καὶ µεθυ- 

σθεῖσα μετ᾽ ἄλλων γυναικῶν εἴς τι ἐξοχικὸν καφενεῖον 

παρὰ τὴν ἄδειαν τοῦ ἐφεσιθλήτου συζύγου αὐτῆς, τοῦ 

διὰ τὸν λόγον τοῦτον αἰτοῦντος τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς διάζευ- 

ξιν), διότι μήτε κατηγορία ἐξιννέχθη ὑπὸ τοῦ ἀνδοὸς 

ὅτι ἡ γυνὶν αὐτοῦ ἐφωράθη συμποσιάζουσα καὶ συλλουο- 

μέντι μετὰ ἐξωτικῶν ἀνδρῶν, ὡς λέγει ἡ διάταξις, μήτε 

τοιαύτηι μαρτυρικὶν ἀπόδειξις ἔλαθε χώραν. Ἱ.Σ 90(1889). 

16’. Αιαπαρθένευόις τῆς γυναικός.: 

Τὸ πρωτόδικον δικαστήριον συμφώνως τῷ νόμῳ παρε- 

δέξατο τὶιν ἔνστασιν τῖις ἐφεσιθλήτου, ὅτι δηλαδὴ ὁ ἀντί- 

|. Μόνον ἐὰν μετ᾽ ἀνδρῶν, οὐχὶ δὲ καὶ μετὰ γυναικῶν, συμπο- 

σιάζῃ Τι σΟυλλούηται ἡ γυνῖι παρὰ τὴν θέλΊιδιν τοῦ ἀνδρός, χοριι- 

γεῖ αὐτῷ ὁ νόμος τὸ δικαίωµα ὅπως ζητίιση, τὶνν ἀπ’ ἐκείνης διά” 

ζευξιν. Νεαρὰ 117 κεῷ. 8. 

0, ᾿Αρμεν. Δ, τε’, 10, Πεῖρα 49. δ, ᾿Αποφ. Ἐφ. ᾿Αθπνῶν 6039 καὶ 

10399 τοῦ 1849, ἐν Φλογαΐτου Διις, Νομ.. δ’, δ. Ἰ08. 
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δικος σύζυγος αὐτῆς οὔτε παραυτίκα οὔτε δι᾽ ἐναργοῦς 

ἀποδείξεως ἀπέδειξεν ὅτι ἡν διακόρευσις αὐτῖις ἀνέρχεται 

πρὸ τοῦ γάμου, τοῦθ᾽ ὅπερ ἀπαιτεῖ ὁ νόμος, ἀλλὰ τούναν- 

τίον ὡς ἀπεδείχθη φαίνεται γενομένη οὐχὶ πέραν τοῦ 

χρόνου καθ’ ὃν ἐτελέσθη. ὁ γάμος αὐτῶν, ὀρθῶς δὲ ἀπέρ- 

ριψε διὰ τὸν λόγον τοῦτον τὴν αἴτησιν τοῦ ἐκκαλοῦντος 

περὶ διαζεύξεως αὐτοῦ ἀπὸ τῖις ἐφεσιδλήτου ὡς ἐκπε- 

παρθευμένης. Ἱ. Σ. 94 (1885). 

Ὁ νῦν ἐφεσείων πρώην δ’ ἐναγόμενος καίτοι ἐπικαδιού- 

μενος τὶν τοῦ νόµου σχετικὴν διάταξιν (Αρμ. Δ. τε’, 10), 

δὲν ἐζήτησεν ἐγκαίρως τὶιν ἐφαρμογὶιν αὐτῖις, διότι ἀντὶ 

τοῦ ἀποδεῖξαι παραυτίκα ἤτοι τὴν ἐπαύριον τοῦ γάμου αὖ- 

τοῦ, ἃς συνέλαθεν ὑπονοίας ἐναντίον τῖις συζύγου αὐτοῦ, 

ὡς μὴ εὑρεθείσης παρθένου, τοὐναντίον ἐπὶ ἑπτάμηνον 

περίπου διάστημα ἐξηκολούθει συζῶν μετ᾽ αὐτῖις ἐν πλήρει 

συζυγικῇ ἀγάπῃ καὶ ἁρμονία, συνεπείᾳ δὲ ταύτης ἐξηλείφθη 

ἣ βάσις τοῦ περὶ διαζυγίου λόγου-ὁ δὲ ἰσχυρισμός, ὃν κατὰ 

πρῶτον νῦν ὁ διαδπφθεὶς προθάλλεται ἐφεσίμως, ὅτι δῆθεν 

ἀπὸ τῖις νυκτὸς τοῦ γάμου οὐδέποτε ἐπλησίασε τὶν σύ- 

ζυγον αὐτοῦ, δὲν δύναται ἵνα ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν, διότι τοιοῦ - 

τόν τι δὲν διετάθη πρωτοδίκως. Ἱ.Σ. ὁ} 86} 

Ὡς ἐξάγεται ἐκ τῖις δικογραφίας μετὰ τὴν ἐπελθοῦσαν 

μεταξὺ τῶν διαδίκων συζύγων συμθίωσιν ἐκαλύφθη κατὰ 

νόμον ἡ βάσις τῆς πρὸς διάζευξιν ἀγωγῖις τοῦ νῦν ἐφε- 

σείοντος, ἤτοι ἡ. παρ” ἄλλου διαπαοθένευσις τῆς ἐφεσιθλή- 

του συζύγου αὐτοῦ, καθόσον ἐὰν ἀλπθῶς οὕτως εἶχε τὸ 
ο ” ”/ ε ᾽ .. / 2 ο. , ’ 

πρᾶγμα, ἔδει ἵνα ὁ εἰρημένος ἐγκαταλίπῃ ἀμέσως τὴν σύ- 

ζυγον αὐτοῦ καὶ διαμαρτυρπθῆ ἐνώπιον τῆς ἁομοδίας ἐκ- 
ἔπ. τ... ο ο ας «σσ. κλιισιαστικῖις ἀοχῖις, μὴν πράξας δὲ τοῦτο ἀπώλεσε τ.ῶν ἐκ 

’ 

τούτου τοῦ λόγου ἀπορρέον δικαίωμα συνῳδὰ τῷ νόμῳ, 
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ἀποροιπτέα δ᾽ ἐστὶ κατὰ ταῦτα ἡ πρωτοδίκως ἐπιδοθεῖσα 

ὑπὸ τοῦ ἐφεσείοντος κατὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ ἀγωγὴ ὡς 

ἀθάσιμος. Ἱ. Σ. 159 (1894). 

1Υ) Μετάθαόις τὸς γυναικὸς εἰς κοροὺς ναὶ όυναυλῖας. 

᾿Απορριπτέος ἐστὶ καὶ ὁ 11 λόγος ἀκυρώσεως τῖις πρω- 

τοδίκου ἀποφάσεως, διότι οὐ μόνον παρηρμήνευσεν ἡ Μῃ- 

τρόπολις τὸν νόμον, θεωρήσασα τὴν ἀπέλευσιν τῖις ἐφε- 

σειούσης εἰς χοροὺς καὶ συναυλίας αὐτοθούλως ἄνευ τῆς 

γνώσεως καὶ ἀδείας τοῦ συζύγου αὐτῆς, ὡς λόγον διαζυ- 

γίου, ἀλλὰ τοὐναντίον προσηνέχθη, συμφωνότατα πρὸς τὸ 

πνεῦμα τοῦ νόμου! λέγοντος, «ἐὰν ἱππικοῖς Ἰν θεάτροις ἢι 

κυνγιγίοις παραγένηται ἐπὶ τῷ θεωρῖισαι ἀγνοοῦντος Τι κωὠ- 

λύοντος τοῦ ἀνδρός», διότι ναὶ μὲν ἀληθῶς ὁ νόμος οὗτος 

οὐδένα ποιεῖται λόγον περὶ χοροῦ καὶ συναυλίας, ἀλλ᾽ 

ὅμως ἀναφέρει παροµοίας περιστάσεις, ἀναλόγους τῇ, ἐπο- 

χῆ, αἱ ὁποῖαι μάλιστα παραθαλλόμεναι πρὸς τὴν συναυ- 

λίαν καὶ τὸν χορόν εἰσι πολλῷ ἐλαφρότεραι, διότι ἐὰν ὁ 

νόμος καταδικάζι τὴν γυναῖκα τὶιν ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ ἀνδρὸς 

παραγενομένην ἐν ἱππικοῖς ἴν θεάτροις ἁπλῶς ἐπὶ τῷ θεω- 

ρἴισαι πολλῷ μᾶλλον καταδικάσει τὶιν εἰς τὴν συναυλίαν 

καὶ τὸν χορόν, τὸν δημοσίᾳ δοθέντα, ἐνεργὸν μέρος λα- 

θοῦσαν. | Πρ. Ἱ. Σ. 90 Σθρίου 1510. 

Ὁ χορὸς ὃν ἡ ἐφεσείουσα ἐχόρευσε, καὶ δι ὃν ὁ ἐφεσί- 

θλητος σύζυγος αὐτῖις ἐνήγαγεν αὐτὴν ἐπὶ διαζυγίῳ, ἔλαθε 

χώραν ἐν συγγενικῇ, οἰκία καὶ ἐν ὅλως στενῷ οἰκογενειακῷ 

κύκλῳ, καὶ συνεπῶς οὐδόλως θεωρεῖται ἔνοχος ἡ σύζυγος 

1. Νεαρὰ 117 κεφ. ἃ Άρμεν. Δ, 16’, 19. 
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ἀπέναντι τοῦ νόμου, μὴν καταγινώσκοντος τὰς τοιαύτας ᾽ 

- - ον . / ᾽ ” ἃ. ὡ Ἂ 

μεταξὺ τῶν συγγενῶν ἣν φίλων εὐθυμίας, μηδὲ κατατάσσον- 

τος αὐτὰς μεταξὺ τῶν αἰτιῶν τοῦ διαζυγίου. 

Ἱ. Σ. 191 (1996). 

ιδ) Παοάθαδις τῖις περὶ τὸν γάιιον πἰότεως τῆς γυναικός.] 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ περὶ ἐκδόσεως διαζυγίου ἐξ ὑπαι- 

τιότητος τοῦ ἀνδρὸς αἴτησις τῆς γυναικὸς ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι 

οὗτος καταγγείλας αὐτὶνν ἐπὶ μοιχείᾳ δὲν ἠδυνήθη ἵνα 

ἀποδείξῃ τὸν ἰσχυρισμὸν αὐτοῦ, καθόσον ἐκ τοῦ μετὰ ταῦ- 

τα τοκετοῦ αὐτῖις ἀπεδείχθη ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἀνδρὸς ἀλη- 

θής, ἀποδειχθιίσης δ᾽ οὕτω τῖις μοιχείας διὰ τοῦ τοκετοῦ, 

δίκαιον καὶ νόμιμόν ἐστιν ἵνα διαλυθῆ ὁ μεταξὺ τῶν δια- 

δίκων ὑφιστάμενος γάμος ἐξ ὑπαιτιότητος τῆς ἀθετιπσάσπς 

τὴν συζυγικὴιν πίστιν γυναικός, τοῦθ᾽ ὅπερ ἠτήσατο ὁ ἀνὴρ 

ἐνώπιον τῖις Αγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Ἱ. Σ. 64 (1887). 

᾽Αχυεός ἐοτιν ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις ὡς παραδεξαμένη 

τὶν ὅλως ἀόριστον ἀγωγὴν τοῦ ἐφεσιόδήτου μῖι ὁρίζουσαν 

συμφώνως τῷ νόμο (᾿Ἄρμεν. Α. 6’, ὃ) πότε καὶ μετὰ τίνος 

ἀναστρεφομένπ. ἡ τότε μὲν ἐναγομένι νῦν δ᾽ ἐφεσείουσα 

σύζυγος παρέθη τὴν σιζιιγικὶν πίστιν καὶ ποῦ διέμεινε 

μεθύουσα ὁλοκλήρους νύκτας. Ἱ. Σ. 139 (1899). 

᾿Ορθῶς τὸ πρωτόδικον δικαστήριον δὲν ἔλαθεν ὑπ᾽ ὄψιν 

Ι. Ἡ μοιχεία τῆς γυναικὸς εἶναι ἀνα]μβφιούπτήτως λόγος διαζυ- 

γίου ὑπὲρ τοῦ ἀνδρός. ἸΑλλ᾽ ἱν παρὰ τοῦ ᾿Αρομενοπούλοιυ Δ, ιθ΄, 13 

καὶ ΣΤ, 6’, 33 ποοαπαιτουμέντνι ὀγκδπματικῖ κατηγορία τῆς συζύ- 

γου, ὡς ἁπλοῦς διαδικαστικὸς τύπος, κατπργήθπ ὑπὸ τῶν ᾿κικλ.. 

Δικαστηρίων, ἅτινα προθαίνουσιν ἀμέόως εἰς τὴν ἐξύτασιν τῆς µοι- 

χείας, ὡς λόγου διαζυγίου. 
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τὴν κατὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ κατπγορίαν τοῦ ἐφεσείοντος, 

ὡς γενικὶιν καὶ ἀόριστον: καθόσον ῥητῶς ὁ νόμος ὁρίζει 

ὅτι «ὁ γραφὴν κατηγορίας ἀποτιθέμενος ὀφείλει σαφηνίζειν 

καὶ τὸ ἁμάρτημα καὶ τὸν χεόνον καὶ τὸν μῆνα καὶ τὸν τό- 

πον, ἐν ᾧ ἡμαρτήθη τυχὸν ἡ μοιχεία καὶ μετὰ ποίου προσώ- 

που. τὶιν ἡμέραν δ᾽ ἣν τν ὥραν οὐϊ ἀναγκάζεται λέγειν». 

(Ἄρμεν. Α, 6’, 8). | Ἱ. Σ. 189 (1899). 

Καλυφθείσης τῖις διατυπωθείστις ὑπὸ τοῦ ἐφεσείοντος 

περὶ μοιχείας κατιιγορίας διὰ τῆς προσκλήσεως τῆς συζύ- 

γου αὐτοῦ εἰς συμθίωσιν, ὡς ἐξάγεται ἐκ τῖις πρωτοδίκου 

ἀποφάσεως καὶ τῖις ἐν ταῖς προτάσεσι κατ’ ἔφεσιν ὁμολο- 

γίας αὐτοῦ τούτου, ὁ ἐφεσείων οὐδόλως δικαιοῦται ἵνα αἰ- 

τεῖται διὰ τῖις ἐφέσεως αὐτοῦ ὅπως κπρυχθῇ, ὁ μετὰ τῖις 

ἀντιδίκου αὐτοῦ γάμος διαλελυμένος ἐξ ὑπαιτιότητος αὐτῖις. 

Ἱ. Σ. 151 (1894). 
Οὔτε δυνατὸν οὔτε νόμιμόν ἐστιν ἵνα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 

στηριζομένη ἁπλῶς καὶ μόνον ἐπὶ τῶν ἐν τῇ δικογραφίᾳ 

κατατεθειμένων καὶ εἰς τὶν ἐφεσείουσαν ἀποδιδομένων 

ἐρωτικῶν ἐπιστολῶν καταδικάση ταύτιν ἐπὶ μοιχείᾳ. 

Ἱ. Σ. 191 (1890). 

τε’) ᾿Επιλογὶ μοναχικοῦ βίου ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν ὀυζύγων. 

Γενομένης οὗν ἐκκλισιαστικῖις ἐξετάσεως τῶν φρονημά- 

των τοῦ ἀνδρὸς καὶ γράμματος αὐτοῦ ἀποσταλέντος πρὸς 

τὶνν ᾿Εγκλησίαν δγιλωτικοῦ περὶ τῖις οἰκειοθελοῦς ἀπὸ τῖις 

γυναικὸς αὐτοῦ ἀπομακρύνσεως καὶ αἱρέσεως τοῦ μονή- 

ρους βίου καὶ βεθαιουμένου καὶ δι’ ἐνσφραγίστου γράμμα: 
ο η .. - 9 ; ’ {Γ ” μιας 

τος τῖις κοινότητος τοῦ ἁγιωνύμου Ὄρους, ἔγνωμεν δια 

ζεῦξαι ἐνκλισιαστικῶς τὴν ῥπθεῖσαν Ἱλένννν ἀπὸ τοῦ 

τοιούτου ἀνορὸς αὐτῖις. ;ρ. Η. ᾿Οκτώθριος 15410. 
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οι 

Ἐπὶ τῇ ἐοωτήσει τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης καὶ ἐπὶ τῇ 

βάσει τοῦ νόμου (Αομ. Δ. ὃ, 49 καὶ 44), ἐνεκοίθη συνοδι- 

κῶς, ἵνα γένηται αὐτῷ ἀπάντησις λέγουσα α’) ἐὰν κατὰ 

τὰ γραφόμενα αὐτοῦ τρὶς προσκλιιθεῖσα ἣ γυνῖι ἐγγράφως 

ἰρνύθηι νὰ ἐμφανισθῇ καὶ ἐὰν ὑπάρχωσι λόγοι πειστικοὶ καὶ 

νόμιμοι πρὸς διάζειξιν δύναται νὰ προθῇ εἰς τὴν ἔκδοσιν 

τῖις ἀποφάσεως τοῦ διαζυγίου κατ᾽ ἐρήμπν, καὶ 6”) ὅτι ὀφεί- 

δει νὰ κοινοποιήση τὴν ἀπόφασιν τῇ γυναικὶ καὶ νὰ ὕπο- 

δείξῃ. αὐτῇ ὅτι ἐντὸς 31 ἡμερῶν ἀπὸ τῖις κοινοποιήσεωος 

δύναται νὰ ζητήσῃ ἀναύπλάφπσιν τῖις ἀποφάσεως, ἐὰν δ᾽ 

ἐντὸς τοῦ χρονικοῦ τούτου διαστήματος δὲν θελήσῃ, αὕτη 

νὰ πράξη τοῦτο, δύναται ἐκδοῦναι ἡ Πανιερότης του τὸ 

διαζύγιον καὶ ἔστι τοῦτο ἀπρόσθλητον καὶ ἔγκυρον. 

Πρ. Ἱ. Σ. 1 Μαΐου 18760. 

Τὸ δικαίωµα τοῦ διαζυγίου προσωπικὸν ὂν δὲν μεταθαί- 

1. Πεοὶ τῆς ἁρμοδιότητος τῶν Ἔκκληις Δικαστηοίων ἐπὶ διαφο- 

ρῶν ουζυγικῶν μεταξὺ ἀλλοδαπῶν ὅρα ἐν σελ. 5. Προκειμένου δὲ 

περὶ διαφορῶν συζυγυκῶν μεταξὺ ὀρθοδόξων ὀθωμανῶν ὑππκόων 

τῶν ἁρμοδιότητα τῶν Ἐκκλισιαστικῶν Δικαστηρίων κανονίζει 

τὸ ὃ ἄρθρον τῆς ἐν ἸΙόχύὶ ὄμπορ δικονομίας τ. ἕ. ἣ κατοικία 

τοῦ συζύγου Τι ὃν ἑλλείγει κατοικίας ἵν προδωρινῖι διαμιοντ αὐτοῦ, 

ἀσχέτως τοῦ τόπου τῆς τελέδεως τοῦ γάμου. 

Οἱ νόμοι καθ᾽ οὓς κανονίζεται ἡ λύδις τοῦ γάμου εἶναι ἡ {17 

νεαρά, ὁ ᾿Αρμενόπουλος καὶ αἱ Πατοιαρχικαὶ καὶ συνοδικαὶ ἐγκύ- 

κλιοι ἧς ὅρα ὃν ἃ 0. 

Ἡ περὶ διαζυγίου ἀγωγῖι οὐδέποτε παραγράφϑεται, καθίσταται 

ὕμως ἀπαράδεκτος ἐπερχομένιις ῥητῆς ἡ ιωπιιρᾶς συγγνώμης, περὶ 

ις κατ᾽ ἰδίαν ἐκτίμησιν κρίνει τὸ δικαστήριον, μετὰ τὸν λόγον ἔνε 

κα τοῦ ὁποίου ἧτο νομικῶς δυγατὸν νὰ ζητηθῇ τὸ διαζύγιον. 
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νει εἰς τοὺς κληρονόμους τοῦ ἀποθιώσαντος, οὔτε αἱ σύνε- 

πείᾳ διαζυγίου ποοθαίνουσαι ἀπαντήσεις, ὥστε μὶι ἐκδο- 

θέντος διαζυγίου δὲν ἐπέρχονται καὶ τὰ ζητούμενα ὑπὸ τῶν 

ἐναγόντων ἐπιζήμια ἀποτελέσιατα. Μ. Σ. 36 (1879) 

Ὁ τόπος τῖις τοῦ μυστηρίου τ. γάμου ἐκτελέσεως οὐ- 

δένα δύναται νὰ ἔχῃ λόγον ἐπὶ τῖις ἐκδικάσεως τῖις συζυ- 

γικῖις διαφορᾶς ὑπὸ ἔποψιν ἁρμοδιότητος. 

Γρ. Π. 14 Αὐγούστου 1815. 

Τὰ διαζύγια κατὰ τὸ ἀνέκαθεν ἐπικρατοῦν ἐν τῇ νκκλη- 

σίᾳ ἔθος Φέρουσι τὴν ὑπογραφὴν μόνον τοῦ ἐκδίδοντος αὖὐ- 

τὰ Μητροπολίτου ἣν Πατριάρχου καὶ οὐχὶ ἁπάσας τὰς ὕπο- 

γραφὰς τῶν μελῶν τοῦ δικαστηρίου: οὐδαμῶς δ᾽ ἐντεῦθεν 

συνάγεται ὅτι τὸ πρωτοδίκως ἐκδικάσαν τὴν ὑπόθεσιν δι- 

καστήριον δὲν ἧτο νομίμως συγκεκροτιµένον. 

Πρ. Ἱ. Σ. ὃ Σθρίου 1876. 

Ἐνεκρίθπ ὅπως δοῦῇ ἄδεια γάμου τῷ αἰτοῦντι χριστια- 

νῷ ὀρθοδόξῳ ἐκ Τεργέστης, νυμφευθέντι ἐκεῖ μετὰ γυναικὸς 

ὀρθοδόξου ἀλλὰ κατόπιν διαζευχθέντι κατὰ τοὺς αὐστρια- 

κοὺς νόμους, ὡς ὑπηκόῳ αὐστριακῷ, ὑπὸ τῶν ἐπιτοπίων 

δικαστηρίων, θεωοπθείσιις τῖις διαζεύξεως ταύτης νομίμου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 8 δύρίου 1880. 

Ἡ ἔκδοσις διαζυγίου ὑπὸ ὅρον, ἐξαρτωμένπ. ἀπὸ τῆς 

ὑπὸ τοῦ ἑνὸς τῶν δ'αδίκων ἐκτελέσεως Τι παραλείψεως γε- 

γονότος τινὸς οὐ μόνον ἐναντία τῷ νόμῳ ἐστίν, ἀλλὰ καὶ 

ἀντίκειται εἰς τὶιν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, ὅστις 

ὡς μιστήριον καὶ ὡς θεσμὸς δημοσίας τάξεως τότε μόνον 

διαλύεται ὕταν ἐναργῶς ἀποδειχθῇ ὅτι ὑπάρχουσιν οἱ ὑπὸ 

τοῦ νόμου πρὸς τοῦτο ὁριζόμενοι λόγοι. Ἱ.Σ.68 (1887). 

Τῶν περὶ γάμου καὶ διαζεύξεως διατάξεων στενῶς ἑρ- 
. . ον Ζ . ; λν ᾽ » 

μιινευομένων ταὶ μιν ουναμένων να ἐφαρμοσθῶσιν εἰς ἄλ.- 
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λας πλὴν τῶν ἐν τῷ νόμῳ ῥητῶς ἀναφερομένων λόγων 

πρὸς διάζευξιν, μηδενὸς ἄξιος κρίνεται ὁ ἰσχυριομὸς 

τοῦ ἀναὐηπλαφῶντος, λέγοντος ὅτι τὰ ᾿Εκκλπσιαστικὰ Δι- 

καστήρια οὐδέποτε περιορίζονται εἰς τὸ νεκρὸν κείμενον τοῦ 

νόµου, ἀλλὰ σχηµατίζοντα δικαστικὴν πεποίθησιν ἐκδι- 

δόασι τὰς ἑαύτῶν ἀποφάσεις. πο Σεβ ΛΗΛ): 

Οἱ λόγοι δι᾽ οὓς ἐπιτρέπεται ἡ διάζευξις ῥητῶς ὁρίζον- 

ται ἐν τῷ νόμῳ οὐδ᾽ ἐπιτρέπεται ἄλλος τις λόγος πρὸς διά- 

ζευξιν, καθὰ διακελεύεται ἡ {11 Νεαρὰ τοῦ Ἰουστινιανοῦ 

σκοποῦσα διὰ τῖις τοιπλῖις ἐπαναδήψεως τῶν ἰσοδυνάμων 

ἐκφράσεων, «μόνας ἀρκεῖν κελεύομεν», «τὰς δὲ λοιτὰς ἀρ- 

γεῖν παρακελειόμεθα» καὶ «μηδεμίαν ἄλλην αἰτίαν δύνα- 

σθαι διαλύειν νόμιμον γάμον», τὸν ἀποκλει-μὸν τάσης ἄλ- 

λιις αἰτίας, 1ιἳν ῥνιτῶς ἀναφερομένης ἐν τῷ νόμῳ τούτῳ, τῷ 

καὶ μόνῳ ἰσχύοντι ἐνώπιον τῖις Ἱ. Συνόδου. 

ΣΠ βλ. 

Αἱ περὶ γάμου καὶ διαζεύξεως διατάξεις τοῦ νόμου εἰσὶ 

στενῖις ἑομπνείας, τι δυνάμεναι νὰ ἐφαομοσθῶσιν εἰς ἄλ- 

λας περιπτώσεις. | ιν ο 192 ΠΡΗκ 

Ἰὐπειδὴι ὡς ἐξάγεται ἐκ τῶν πρακτικῶν τοῦ πρωτοδίκως 

δικάσαντος δικαστηρίου, μετὰ τὴν διατύπωσιν τῶν ἐναν- 

τίον τῖις συζύγου κατηγοριῶν ἐκ πέοους τοῦ συζύγου, οἱ 

διάδικοι σύζυγοι προτραπέντες εἰς εἰρήνευσιν συνέζησαν 

ἐφ᾽ ἱκανόν, ἕπεται κατὰ ταῦτα ὅτι ἐκαλύφθπσαν αἱ ὑπὸ τοῦ 

συζύγου κατὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ κατπγορίαι, τὰς ὁποίας 

δὲν ὀύναται πλέον αὕτη ἵνα ἐπικαλεσθῇ, ἄκυρος δ᾽ εἶναι ἡ 

πρωτόδικος ἀπόφασις ἡ δεχθεῖσα ταύτας καὶ ἐπὶ τῇ θάσει 

αὐτῶν ἐκδοῦσα τὸ διαζύγιον. ος Ὁ ο (1889). 

Διὰ τοῦ ἐπιγενομένου μετὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς ἐφεσιόαλλο- 

μένηις ἀποφάσεως θανάτου τοῦ καθ” οὗ αὔτη, ἐπτλθε κατὰ 
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φυσικὸν λόγον ἡ ἐκτέλεσις αὐτῖις, καθόσον ἀφορᾷ τὶιν περὶ 

διαζεύξεως διάταξιν. Αἰρομένηις δὲ τῖις διατάξεως ταύτης, 

αἱ λοιπαὶ διατάξεις τῖις ἐφεσιθαλλομέντις ἀποφάσεως, ἀνα: 

φερόμεναι εἰς προικῷα καὶ προγαμιαίας δωρεάς, διαφεύ- 

γουσι λόγῳ ὕλης τὴν ἁρμοδιότητα τῖις Ἱ. Συνόδου. 

Ἱ. Σ. 111 (1899). 
᾿Απορριπτέος ἐστὶ καὶ ὁ λόγος οὗτος τῖις ἐφεσειούσης, 

διότι μετὰ τὴν ἀποδιδομένην τῷ συζύγῳ ἐπιθουλὶνν κατὰ 

τις ζωῖις αὐτῖις ἐπεγένετο τρίµπνος συζυγικὴν εὐζωία, ἥτις 

συνεπάγει τὴν συγχώρησιν, δι᾽ ἧς παραγράφεται κατὰ τὸν 

νόμον τὸ πρὸ αὐτῖις ὑφιστάμενον τυχὸν παράπτωμα τ Ὁ 

συζύγου, ὅπερ δὲν ἠδύνατο νὰ ἐπικαλεσθῇ πρωτοδίκως ἡ 

ἀντίδικος. Ἱ. Σ. 135 (1899), 

"ο 

ν Παραστάντος τοῦ ῥηθέντος ἀνδρογύνου παρουσίᾳ καὶ 

τοῦ διερµπινέως τῖις ἑλλννικῖς ἀρχῖις, ἐπειδὶι ὁ ἀνὴρ δια- 

|. Ὁ ἀπὸ τραπέζης καὶ κοίτης χωρισμὸς Ἡ ἄλλως τοπικῖι διά- 

ότασδις εἶναι καὶ παρ” ἡμῖν ἐν χοήσει ἀλλ᾽ ὅλως διαφόρως ἵν ἓν τῇ 

Δυτικῇ ᾿Εικικδηοίᾳ. Συνπθέότατα παρ᾽ ἡμῖν τὰ ᾿Ἔκκλ. Δικαστή- 

ρια, ποιοῦντα χρῆσιν τῶν γνωστῶν αὐτοῖς ἐκικλγιδιαδτικῶν μέσων 

πρὸς εἰρήνευθιν τῶν συζύγων, χορπιγοῦδιν αὐτοῖς κατ᾽ ἀρχὰς μὲν 15 

Ίπιερον πρὸς συνδιαλλαγὴν προθεσμίαν, ταύτης δὲ παρελθούσης ἆ - 

πράκτου ἐπιθάλλουδιν αὐτοῖς τοπικὶιν διάστασιν ὁπὶ 9,6 καὶ 9 ἣν καὶ 

πλέον µῆνας, ὁρίζοντα τὸν τόπον τῆς διαμονῆς τῆς συζύγου, καὶ 

καταδικάζοντα τὸν σύζυγον εἰς τὴν κατὰ τὸ διάστηµα τοῦτο πληι- 

ρωμῖιν ὡρισμένου χοπματικοῦ ποσοῦ πρὸς διατοροὐν τῆς συζύγου 

καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ, ἀναλόγως τῆς κοινωνικΏῆς θέδεως καὶ τῆς 

περιουδίας αὐτοῦ. Τὰ ἀγαθὰ ἀποτελέόματα τοῦ εἰρηνικοῦ τούτου 

μέτρου εἶναι ἀναμφισθήτητα καὶ ἵι χοῖσις ἄρα αὐτοῦ λίαν ὃπωφε- 

λίνς καὶ ἀναγκαία. 
΄ 
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φόρους προθαλλόµενος προφασιολογίας οὐδόλως ἐπείοθη 

ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς προτροπαῖς καὶ παραινέσεσιν, ὥστε 

ἀπομακρυνθῖιναι ἀπὸ τῖις μητρὸς αὐτοῦ, παραιτίου γινομέ- 

νης τῖς μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῖις γυναικὸς διενέξεως, διὰ 

ταῦτα ἐνεκρίθη συνοδικῶς παραταθῖιναι τὴν ἀπ’ ἀλλήλων 

διάστασιν ἐπὶ ἓξ ἔτι μῖινας, καθ᾽ οὓς ὑποχρεωθήσεται ὁ 

ἀνὴρ διδόναι τῇ γυναικὶ 500 γρ. κατὰ μῖινα λαμθανομένου 

ἐπὶ τούτῳ ἀξιοχρέου ἐγγιπτοῦ παρὰ τῖς Ἑλλ. ᾿Αρχῖις, ἧς 

ὑπήκοος ὢν διατελεῖ. Πρ. Ἱ. Σ. 19 Μαρτίου 1860. 

Ὀρθός ἐστιν ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς ἐφεσειούσης ὅτι μετὰ τὴν 

λίιξιν τῖις ὑπὸ τοῦ Ἐκκλπσιαστικοῦ Δικαστηρίου ταχθείσιις 

δεκαπενθπχιµέρου προθεσμίας πρὸς συνδιαλλαγήν, οὐδένα 

εἶχε νόμιμον λόγον ἡ τεθεῖσα αὐτοῖς μακρὰ ἐννεάμπνος 

διάστασις, ἠδύνατο δὲ τὸ εἰρημένον δικαστήριον ἵνα εἰσέλ- 

θη εἰς τὶιν ἐξέτασιν τῆς οὐσίας τῖις ὑποθέσεως ἢ ἐπιθάλη 

αὐτοῖς τὸ πολὺ τρίμηνον τοπικῖιν διάστασιν, ἄκυρος ἐπο- 

μένως ἐστὶν ἡ ἐφεσιθαλλομένπι ἀπόφασις καὶ παραπεµπτέα 

ἡ προκειμέντι ὑπόθεσις πρὸς ἐκδίκασιν ἐνώπιον τοῦ αὐτοῦ 

δικαστηρίου. Ἱ. Σ. 85 (1889). 

8 Δ. 
Ὁ Ἰωάννης καὶ ἡ Μελισσηνὶν ἐκ Μιτυλήντις ἐνεφανίσθη- 

1. Ὁ δι᾽ οἱονδήποτε λόγον διαζυγίου δικαδτικῶς λυθεὶς γάμος 

δύναται νὰ ἀνασισταθῇ, καὶ κατὰ τὸν νόμον (Νεαρὰ 13! κεφ. ι΄.) 

καὶ κατὰ τοὺς ἑρμπνευτὰς τοῦ κανονικοῦ δικαίου (Συντ. 3, ο. 500 

καὶ Δ, σ. 191). Ἡ ἀνασύδτασις θεωρεῖται ὡς νέος γάμος, ἐπιτρεπό- 

μενος ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἀνεφύπι ὃν τῷ μεταξὺ κώλυμά τι, ἁπαιτουμέ- 

νων δὲ παθῶν ἐν γένει τῶν διὰ τὴν ὀύότασδιν τοῦ γάμου ἀναγκαίων 

διατυπώσεων, τῆς θρπσκευτικῆς μόνον τελετῆς παραλλασσούδιις, 

καθόσον ὃν τοιαύτῃ. περιπτώσει αὕτη συνίσταται εἰς ἀνάγνωσιν 

εὐχῆς τινος ἐκ τῶν κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ γάμου ἀναγινωσκομένωγι 
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σαν ἤδη τῇ ᾿Εκκδιισίᾳ ἀναγγέλλοντες μετὰ κατωδύνου 

καρδίας ὅτι ἐλθόντες πρὸ χρόνων εἰς νόμιμον πρὸς ἀλλή- 

λους α΄’ γάμον καὶ ἐφ᾽ ἱκανὸν συζήσαντες εἰρηνικῶς, ἔπειτα 

ἐκ συνεργείας σατανικῖς κατηνέχθησαν εἰς δυσαρέσκειαν 

καὶ ὑυχρότητα, δι᾽ ἃς καίτοι μικρὰς οὔσας, διεζεύχθησαν 

ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐκκλησιαστικῶς, καὶ ὁ μὲν ἔλαθεν ἑτέραν θ΄ 

γυναῖκα, ἡ δὲ ἕτερον 6’ ἄνδρα, ἀλλ᾽ ἀκολούθως συνέθη. 

ὥστε κἀκείνου τῖιν σύζυγον καὶ ταύτης τὸν ἄνδρα τελευ- 

τῖσαι: τὴν τοιαύτιιν δὲ περίστασιν τῆς χποείας αὐτῶν ἀπο- 

δόντες ἑκάτεροι εἰς τὴν κατ’ αὐτῶν θείαν ὀργὴν διὰ τὸ 

πλημμέλημα τῖις διαζεύξεως ἄνευ εὐλόγου καὶ νομίμου 

αἰτίας, καὶ εἰς συναίοθησιν ἐλθόντες καὶ γνωσιμαχήσαντες 

ἐφ᾽ οἷς ἤμαρτον, ἔγνωσαν πρὸς ἐξιλέωσιν τοῦ παναγάθου 

Θεοῦ διαλλαγῖιναι πρὸς ἀλλήλους μᾶλλον καὶ ἀπιδεῖν εἰς 

τριτογαμίαν. Ταῦτα ἀναγγέλλοντες ἐν ὀδύνη καρδίας 

προσέπεσον ἀκολούθως τῷ ἐκκλπσιαστικῷ ἑλέει καὶ τῇ 

εὐσπλαγχνία καὶ ἐνθέρμος ἐξητήσαντο τὴν ἐκκλπσιαστικῖιν 

συγκατάθεσιν καὶ ἄδειαν περὶ τῖις πρὸς ἀλλήλους αὖθις 

συνοικήστιως αὐτῶν. Διαθασανισθείοπς οὖν συνοδικῶς τῖις 

ὑποθέσεως ταύτιις, πρῶτον μὲν ἐφάνη ὅτι τῷ ὄντι παρά- 

λογος ἔκθεσμός τε καὶ παράνομος ἱπίιεξεν ἡ διὰ μικεὰς 

δυσαρεσκείας καὶ ψυχρότητας, ὡς ἀνήγγειλαν καὶ ἄνευ εὖ- 

λόγου καὶ νομίμου αἰτίας γενομέντ διάζευξις καὶ ἡ ἐπα- 

κολουθήσασα δευτερογαμία αὐτῶν: ὁ μὲν γὰρ εὐαγγελικὸς 

νόμος ἀποφαίνεται, «ὅστις ἀπολύσει τὴν γυναῖκα αὑτοῦ 

παρεκτὸς λόγου μοιχείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι», ὁ δὲ μη΄ 

κανὼν τῶν ἁγίων ἀποστόλων διατάττει, «ὅστις λαϊκὸς τὴνν 

ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐκθαλὼν ἑτέραν λάθοι, ἵν παρ” ἄλλου ἀπο- 

λελιμέναν ἀφοριζέσθω» καὶ ὁ τῖις τ’ Συνόδου πζ’ κανὼν. 
1ΟΣ . -” ᾽ / ν Ζ ες λ Δ 

καὶ ὁ οιγ΄ τῖις ἐν Καρθαγένη διορίζουσινι«ὁ διαζευχθεὶς ἀπὸ 
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τῖις γυναικὸς αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ἀλλ’ ἐπ’ ἄλ- 

λοις αἰτίοις καὶ εἰς 6’ γάμον ἐλθὼν ὡς μοιχὸς λογίζεται 

καὶ τοῖς τῶν μοιχῶν ἐπιτιμίοις κανονίζεται»: ἑπομένως ὃ’ 

ἐκρίθη, τοῦ νομίμου ἐχομένη καὶ ἀξία τῖις συμπαθοῦς καὶ 

συγκαταθατικῖις ἐκκλισιαστικῖις ἀποδοχῖις ὑπάρχουσα ἡ 

μετὰ γνωσιμαχίας ἐπὶ τοῖς προπμαρτημµένοις προθληθεῖσα 

ἔνθερμος αἴτησις περὶ τῖις συνοικήσεως αὐτῶν. Καὶ γὰρ ὁ 

αὐτὸς ριγ’ κανὼν τῶν θείων πατέρων ἀποφαίνεται οὕτωσί, 

«ἴιρεσεν ὥστε κατὰ τὴν εὐαγγελικὴιν καὶ ἀποστολικὴν ἐπι- 

στήµην μήτε ὁ ἀπὸ γυναικὸς ἐαθεὶς μήτε ἡ ἀπ᾽ ἀνδρὸς 

καταλπφθεῖσα ἑτέρῳ συζευχθῆ, ἀλλ’ ἵν οὕτω μείνωσιν ἢ 

ἑαυτοῖς καταλλαγῶσιν, οὗπερ ἐὰν καταφρονήσωσιν πρὸς 

μετάνοιαν ἀναγκασθῶσιν», ἤτοι ἐὰν καταφρονήσαντες τὴν 

διαταγὴν τοῦ κανόνος δευτερογαμήσωσι, τότε ὡς μοιχείαν 

ποιίσαντες, ἀναγκασθῶσι μετανοῖισαι καὶ διαζευχθέντες 

ἀπαλλαγῶσι τοῦ ἐγκλήματος τῖις μοιχείας καὶ ἵν ἄγαμοι 

μείνωσι τοῦ λοιποῦ μῖι τριτογαμοῦντες Τι διαλλαγῶσιν ἐπα- 

νερχόμενοι εἰς τὸ πρῶτον αὐτῶν συνοικέσιον. Ἐπειδὶι τοί- 

νυν καὶ ἐπὶ τῖις περὶ ἧς ὁ λόγος ὑποθέσεως τῶν ἐξονομα- 

σθέντων, εἰ καὶ μὶι προέλαθε γενέσθαι ἡ κανονικὶν ἀνάγκη 

τῆς διαζεύξεως αὐτῶν, ὅμως κατὰ θείαν βούλησιν ἐγένετο 

ἡ τοιαύτιι διάζευξις τούτων διὰ τοῦ μεσολαθήσαντος θανά- 

του, ὡς εἴρηται, ἡ, κοινὶν τήτηρ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη 

᾿Εκκλιισία, ἀείποτε ἐπιθυμοῦσα τῖις ψυχικῖις σωτηρίας τῶν 

ἰδίων αὐτῖις πνευματικῶν τέκνων, συμπαθῶς καὶ φιλαν- 

θρώπως προσενεχθεῖσα καὶ ἤδη συνῳδὰ τῇ ἐννοίᾳ τοῦ μνη- 

σθέντος ριγ΄ κανόνος, ἀπεδέξατο μετὰ μγιτρικῖις φιλοστορ- 

γίας τὶν ἐπὶ τοῖς προπμαρτιµένοις μεταμέλειαν, πρόπτω- 

σίν τε καὶ αἴτησιν ἔνθερμον τῶν ἐξονομασθέντων πνευμα- 

τικῶν αὐτῖις τέκνων καὶ ἀπεφήνατο τὶιν ἐπ᾽ αὖθις συμθίω- 
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σιν καὶ συνοίκησιν αὐτῶν, προνοοῦσα μητοικῶς ἵνα μὴν 

ἄλλως χεῖρόν τι ἐπισυμθῇ, αὐτοῖς πλημμέλημα. Ὅθεν γρά- 

ᾧοντες διὰ τῖις παρούσης πατριαρχικῖις ἡμῶν καὶ συνοδι- 

κῖις ἐπιστολῆς, ἐντελλόμεθα, προτρέποντες τὴν Ἱερότιτά 

της ἐκικλιισιαστικῶς, ὅπως, πληροφορουμένη τὴν κατὰ 

συμπάθειαν καὶ φιλανθρωπίαν γενομένην διὰ τοὺς ἐκτεθέν- 

τας νομικοὺς καὶ κανονικοὺς λόγους ἐκκλησιαστικὴν ἀπό- 

φασιν, ἐπιτρέψη κυριαρχικῶς δι’ ἐκφωνήσεως ἐξιδεωτικῶν 

εὐχῶν τοῖς ῥηθεῖσι τὶιν ἀοχιερατικήν της ἄδειαν περὶ τῖις 

ὡς τὸ πρῶτον συιιθιώσεως καὶ συνοικήσεως αὐτῶν, παρα- 

λαμθάνοισα καὶ διαρρηγνύουσα τὰ προεκδοθέντα ἐκκληι- 

σιαστικὰ διαζύγια αὐτῶν καὶ ἀναγνωρίζουσα τούτους 

συνοικέσιον νόμιμον. 

Γρ. Π. καὶ Σ. τῖις Μιτυλήνης 39 Ἰουλίου 1846. 

Ἡ μετὰ τὴν διάζευξιν τῶν διαδίκων συζύγων γενομένη 

συμθίωσις αὐτῶν, μὶν τελεσθέντων τῶν διατασσομένων καὶ 

εἰθισιιένων ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, οὐδεμίαν δύναται ἔχειν 

ἰσχὺν ἵνα ἀνατρέψῃ τὸ κῦρος τῖις τακτικῖις γενομένης δια- 

ζεύξεως καὶ συνεπαγάγῃ τὰ νόμιμα ἀποτελέσματα γνομί- 

μου γάμου. Μ. Σ. 60 (18607). 

Οὐκ ἔξεστιν ἵνα ἡ γυνὴν ἐπανέλθῃ πρὸς τὸν πρῶτον αὖ- 

τῖις ἄνδρα, ἀφοῦ νομίμως διεζεύχθη, ἐπιζῶντος τοῦ δευ- 

τέρου αὐτῖις ἀνδρός, ἀφ᾽ οὗ ἐπίσης διεζεύχθη. | 

ο Πρ. Ἱ. Σ. 9 Μαΐου 1870. 

᾿λλλως καὶ κατ’ οὐσίαν εἶναι ἀθάσιμος ἡ ἀναίρεσις διότι 

ἀποδειχθέντος ἐν τῇ ἐνώπιον τοῦ Ἱ. Συμθουλίου τῖις Ἱ. 

Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ὡς ἐφετείου, γενομένῃ διαδικα- 

σία ὅτι ἐξεδόθη μὲν διαζύγιον, δι’ οὗ ἐκπρύχθη διαλελυ- 

μένος ὁ γάμος τῶν διαδίκων, ἀκολούθως ὅμως οἱ αὐτοὶ 
ρΏ / » . -- / 

διάδικοι συνέταξαν ἔγγραφον ἀκυρωτικὸν τῆς διαζεύξεως 
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καὶ ἐξγτήσαντο τὴν εὐλογίαν τοῦ νομίμου αὐτῶν ἀρχις- 
͵ ν 

-ρέως, ὅπως ζήσωσι τοῦ λοιποῦ ὡς νόμιμοι σύζυγοι, ὡς καὶ 
ς 

συνέζησαν ἐπὶ πέντε καὶ ἐπέκεινα ἔτη, ἀφοῦ ὁ ἅγιος Βεὰ- 

λᾶς ἀνέγνω ἐπ’ αὐτῶν τὴν σχετικῖιν εὐχήν, ὁ 6’ γάμος τῖις 

ἀναιρεσειούσπς ιιετὰ τρίτου ἕπεται ὅτι ἐστὶν ὅλως παρά- 

νομος. Ἱ. Σ. 86 (1889). 

55 

Οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ νόιιοι, ἀλιιθοῦς μὲν ὄντος τοῦ πάθους 

τῖις μανίας κατὰ τοὺς ἀνωτέρω ἐκτεθέντας νομικοὺς προς- 
7 -- . Ζ Φ ρ , 

διοοισιούς, συγχωροῦντες τὴν διάζευξιν, ἀζήμια κελεύου- 

σι μένειν τὰ διαζευχθέντα μέρη, ψευδοῦς δὲ καὶ σεσυκο- 
- 

φαντημένου τυγχάνοντος, ὡς ἡ κατὰ τῖις ῥνθείσης Κονί- 

τσης γεγενηµέντι ἀγωγὶν ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων προ- 

φανῶς ἔχειν ἀποδέδεκται, τὸν ῥηθέντα Ντζάνον ὑπαίτιον 

κοίνονσιν ἐπὶ τῇ, κατὰ τῶν μάτην ῥεπούδιον πεμπόντων 

αἰτία, καὶ ἑπομένως ἔνοχον καθιστῶσι τῷ ἐπὶ τῷ τοιούτῳ 

ἐγκλήματι προστίµῳ, ἠπιοὶ γὰρ ἐπὶ λέξεως ἡ ριζ’ Ἰουστι- 

νιάνειος Νεαρά, «εἰ δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τὸν πρὸς τὴν γυναῖκα δια- 

λῦσαι γάμον σπουδάσει καὶ ἀλόγως ῥεπούδιον πέμψει, κε- 

λεύομεν αὐτῷ ἀποδοῦναι μὲν ἣν ὑπεδέξατο προῖκα ἅμα τῇ 
. - / -- . ο 2 - 2 ᾽ - 

πρὸ τοῦ γάμου δωρεᾷ, καὶ τοσοῦτον ἐκ τῖις ἄλλης αὐτοῦ 

περιουσίας παρέχεσθαι τῇ γυναικί, ὅσον τὸ τρίτον μέρος 

τῖις προγαμιαίας δωρεᾶς ποιεῖ: καὶ εἰ μέν εἰσιν αὐτῇ παῖ- 

δες μόνην τὴν χρῖισιν τῖις τε προγαμιαίας δωρεᾶς καὶ τοῦ 
᾿ ϱ - ι / / Ζ 5, ; η , - 2 

παρ᾽ ἡμῶν προστεθέντος τρίτου μέρους ἔχειν τὴν γυναῖκα, 

τὶιν δὲ δεσποτείαν τοῖς παισὶ φυλάττεσθαι, παίδων δὲ μὴ 

ὑπόντων ἔχειν τὶνν γυναῖκα πρὸς τῇ χρήσει καὶ τὴν ἐπὶ 

τοῖς αὐτοῖς πράγμασι δεσποτείαν». 

Γρ. Π. Σ. 1148 (Κ. Κριτίου σ. 209), 

19 
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᾿Κὰν ἐμμαρτύρως ἀποδειχθῇ ὅτι ἐδεδώκει ἡ γυνή, ἡ 

ἀπὸ τοῦ συζύγου αὐτῆς ἐξ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ διαζευχθεῖ- 

σα, λόγῳ προικὸς ἀγρὸν ἑκατὸν στρεμμάτων καὶ ἔσχεν ὡς 

προγαμιαίαν δωρεὰν τιμαλφῖι τινα κοσμήματα καὶ σκεύη, 

ἔξεσται αὐτῇ, κατὰ τὸν νόμον (᾿Αρμενοπουλ. Δ. τε’, 14---15 

καὶ Α, ιγ΄ 90) μὴν μόνον ὅλην αὐτῖις τὴν προῖκα καὶ πᾶσαν 

τὴν προγαμιαίαν δωρεὰν ἀπολαθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῖις ἄλλης 

τοῦ ἀνδρὸς περιουσίας τοσοῦτον λαμθάνειν, ὅσον τῖις προ- 

γαμιαίας δωρεᾶς τὸ τρίτον μέρος εἶναι γινώσκεται, καὶ γὰρ 

πρὸς τῇ ἐγκαταλείψει καὶ λοιπῇ. κακώσει ἐσυκοφαντήθη 

ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῖις ὅτι, παρὰ τὶνν γνώμην καὶ εἴδησιν 

αὐτοῦ ἐγκαταλιποῦσα τὴν συζυγικὶνν αὐτῖις ἑστίαν, ᾧχετο 

κρύφα ἀπελθοῦσα εἰς ᾿Αθήνας καὶ ὅτι προσκλιθεῖσα ἐπα- 

νειδημµένως οὐχ ὑπήκουσε, καί τοι τὰ πράγματα καὶ αἱ 

μαρτυρίαι τοὐναντίον διετράνωσαν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 11 Δόρίου 1863) 

Τότε ὁ ἀνὴρ λαμθάνει τὸ δικαίωµα τοῦ οἰκειοποιπιθῖι- 

ναι τὶιν προγαμιαίαν δωρεὰν καὶ τὴν προῖκα τῖις µοιχευ- 

θείσης γυναικὸς αὐτοῦ, ὅταν γνωρίσας τὴν αἰσχρουργίαν 

αὐτῖις, συνοικῶν ἔτι αὐτῇ, ἐνάξῃ πρότερον ἐγγράφως καὶ 

καταμπνύση αὐτὶν καὶ τὸν μοιχὸν καὶ ἐλέγξη καὶ ἀπο- 

δείξῃ τῖιν μοιχείαν, καὶ τότε διαζευγνύμενος γίνεται κάτο- 

χος καὶ τῖις προικὸς αὐτῆς καὶ τῖις πρὸ γάμου δωρεᾶς. 

(Ἂρμ: ΣΤ. β'-29} Πρ. Ἱ. Σ. 25 Ὀκτωόρίου 1871. 

Ἐν περιπτώσει λύσεως τοῦ γάμου διὰ τοῦ διαζυγίου, 

καθ’ ἣν οὐδέτερος τῶν συζύγων ὑπάρχει ὑπαίτιος τῖις λ'ύ- 

σεως ταύτης, κατὰ τὰς ῥητὰς διατάξεις τοῦ νόμου (᾿ἌΆρμεν. 

Δ. τ΄’. τε’, 19 καὶ 14) οὐδεμία ἐπάγεται ποινῖι θἀτέρῳ αὖ- 

τῶν, ἀλλ᾽ ἕκαστος λαμθάνει τὰ ἑαυτοῦ. Μ. Σ 19 (1879). 

Μιιδετέρου τῶν συζύγων ὑπάρχοντος ὑπαιτίου τῖις λύ- 
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σεως τοῦ γάμου, οὐδεμία ἐπάγεται ποινὴν θἀτέρῳ αὐτῶν, 

ἀλλ᾽ ἕκαστος Δαμθάνει τὰ ἑαυτοΐ'. Μ. ΣΣ. 11 (1815). 

Ἐπειδὴ κατὰ τὸν νόμον (Ἄρμεν. [Υ, ΝΥ 5 14 καὶ Νεαρὰ 

111 κεφ. Θ΄ 5 4), «ἐὰν ὁ ἀνὴρ περὶ μοιχείας τὴν ἑαυτοῦ γυ- 

ναῖκα ἐγγράύτιται καὶ τὴν μοιχείαν οὐκ ἀποδείξῃ, ἐξεῖναι 

τῇ γυναικὶ βουλομένη καὶ ὑπὲρ ταύτης τῖις αἰτίας χωρίζε- 

σθαι τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἀπολαμθάνειν μὲν τὶιν ἰδίαν προῖκα.... 

εἰ δὲ παῖδας ἔχει, κελεύομεν πᾶσαν τὴν τοῦἀνδρὸς περιουσίαν 

τοῖς παισὶ φυλάττεσθαι», νόμιμός ἐστι καὶ ἡ, ἑτέρα τῖις ἑνα- 

γούσιις αἴτησις τοῦ νὰ ἐγγραφῇ, ἐπ’ ὀνόματι αὐτῖις, ὡς φυ- 

σικῖις ἐπιτρόπου τῶν ἀνπιδίκων αὐτῆς καὶ τοῦ ἐναγομένου 

τέκνων καὶ ὑπὲρ αὐτῶν, ἡ ἐν Χρυσοπόλει ἰδιόκτητος τού- 

του οἰκία. | Μ. ΣΕ. 21 (1813). 

Λυθέντος τοῦ γάμου ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ἀνδρὸς ἐπι- 

στρέφεται τῇ γυναικὶ ἤ τε προὶξ καὶ ἡ ἄλλη αὐτῖις περιου- 

σία. Μ. Σ. 31 (1878) 8 (1874). 

Ὅ ἐφεσίόλητος, ὡς ὑπαίτιος τῖς λύσεως γάμου, ὑπό- 

χρεώς ἐστιν εἰς νόμιμον ἀποζπμίωσιν τῖις διαζευχθείσης 

συζύγου αὐτοῦ, ὅπως χρησιμεύση αὔτη πρὸς ἐξασφάλισιν 

τοῦ κοινοῦ αὐτῶν τέκνου, κατὰ συνέπειαν ὃ’ ὀφείλει ἵνα 

χορπιγζ κατὰ μῖινα τῷ κορασίῳ αὐτοῦ γρ. 500 μέχρι τῖς 

ἠδικιώσεως αὐτοῦ. ΜΝ. Σ. 518161 

Οὐκ ὀρθῶς ἰσχυρίσθη ἡ ἐνάγουσα ὅτι τὰ κοινῇ. συναι- 

νέσει διαζύγια χωροῦσι σήμερον ἀζημίως, ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι 

ᾗ 140 Νεαρὰ οὐδέποτε ἐφπρμόσθπ, ὡς μὴ καταχωρπθεῖσα 

μήτε ἐν τοῖς Βασιλικοῖς μήτε ἐν τῷ ᾿Αρμενοπούλῳ, ἄλλως 

τε καὶ ἂν θεωρηθῇ, ἰσχύουσα, αὕτη ἀφορᾷ βεθαίως τὴν κα- 

τάργησιν τῶν ἀναφερομένων ποινῶν καὶ οὐχὶ τὸν τρόπον 

τῖις κανονίσεως τῖις προικός, ὃς κατὰ τὴν 93 Νεαρὰν ἐν 

κεφαδ.. δ’ ἀφίεται τοῖς διαδίκοις, «διαλύονται ὃ ἐν ζωῇ τῶν 
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συμθαλλομένων γάμοι, οἱ μὲν συναινοῦντος ἑκατέρου µέ- 

ρους, ὑπὲρ ὧν οὐδὲν ἐνταῦθα διαλεκτέον, τῶν συμφώνων 

τὸ πρᾶγμα καθάπερ ἂν ἑκατέρῳ δόξειε διοικουμένων κτὰ..». 
Μ.Χ. ΣΙ 1815), 

Ίτις Ἱ. Συνόδου οὔσιις ἁομοδίας ἀποκλειστικῶς ὅπως 

κανονίζπ τὰ περὶ διαζυγίου καὶ τὰς ὑλικὰς αὐτοῦ συνε- 

πείας, ἐκτὸς τῶν περὶ προικός, ἅτινα κατὰ τοὺς Κανονι- 

σμοὺς ἀνατίθενται τῷ Δ. Ἠ.Μ. Συμθουλίῳ, ἐπὶ δὲ τοῦ προ- 

κειμένου προικὸς μὴ ὑπαρχούσης, τοῦ δὲ διαζυγίου δοθέν- 

τος λόγῳ ἀμοιθαίας συναινέσεως κατ᾽ ἐκκλπσιαστικὶιν οἱ- 

κονομίαν, διότι πράγματι καὶ ἄνευ αὐτοῦ ἐματαιοῦτο ἡ 

ἀληθὴς ὕπαρξις τοῦ γάμου μεταξὺ τῶν ῥιθέντων Εὐαγγέ- 

δι καὶ Ἑλένης, ἐθεωρήθπ ἐπάναγκες ὅπως ὁρισθῇ, ποσόν 

τι ἀποζημιώσεως οὐ μόνον πρὸς ἐξασφάλισιν τῖις ἄνευ εὖ- 

λόγου αἰτίας ἐγκαταλειπομένις Ἱλένπς, ἀλλὰ καὶ πρὸς 

διατροφὴν τοῦ θυγατρίου αὐτῖις, περὶ οὗ οὐδεὶς ἐν τῇ προη- 

γουμένη. ἀποφάσει ἐγένετο λόγος. Ἱ. Σ. Ἰούνιος 18ΤΤ. 

Ἡ διὰ διαζυγίου λύσις τοῦ γάμου ἐκτὸς τῖις ἐπιστροφῖις 

τῖις προικὸς ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῶν δωρεῶν λόγῳ μνη- 

στείας Τι ἕνεκα γάμου ὑπὸ τῖις γυναινὸς καὶ ἄλλων θετι- 

κῶν ζημιῶν δὲν συνεπάγεται κατ’ ἀρχὴν ἑτέρας ἀποζη- 

μιώσεις, οἷαί εἶσιν αἱ ἀπαιτούμεναι ὑπὸ τοῦ ἐνάγοντος διὰ 

τὰς γενομένας ὑπ᾽ αὐτοῦ διὰ τὸν γάμον δαπάνας κλπ. 

| Μ. Σ. 67 (1886). 

Λυθέντος τοῦ μεταξὺ τοῦ ἐνάγοντος καὶ τῖις ἐναγομένης 

γάμου ἐξ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ, ἐπιστρέφονται κατὰ νόμον 

τὰ πρὸς αὐτὶιν δοθέντα λόγῳ Ἰνπιστείας ἴι δωρεῶν ἕνεκα 
γάμου. Μ. Σ. 07 (1886). 

Ἡ ἐξ ὑπαιτιότπτος ἀμφοτέρων τῶν μερῶν διάλυσις τοῦ 

γάμου ἀφίσταται τοῦ γράμματος καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ 

νόμου, ; Ἱ. Σ. 61 (1851). 
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6 6. 
Α’. Ἐγκύκλιος περὶ διαζυγίου λόγῳ ἐγκαταλείψεως τῆς γυναι- 

κὸς ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ τριετίαν. 

᾿Αλλ’ οὐδὲν ἧττον ὀφείλει ἡ ἀρχιερωσύνη αὐτῆς καὶ διὰ τῶν ἰδίων αὐτῆς 

διδασκαλιῶν καὶ συμθουλευτικῶν γραμμάτων, ὡς καὶ διὰ τῶν ἱερέων καὶ μάλ» 

στα τῶν τὴν ἐξομολόγησιν ἀνειληφότων, προτρέπειν συνεχῶς τοὺς ὑπὸ τὴν 

πνευματικὴν αὐτῆς ἐξουσίαν τελοῦντας ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας τηρεῖν τὰ συ- 

ζυγικὰ αὐτῶν καθήκοντα μετὰ θρησκευτικῆς εὐλαθείας καὶ ἐξ ἀρχῆς ἀπομακρύ- 

νειν τὰς ἀφορμὰς τῶν ψυχροτήτων καὶ δυσαρεσκειῶν"' ἰδίᾳ δὲ παραγγέλλειν 

τοῖς ἀνδράσιν ὅπως, κἄν ποτε ἀποδημήσωσι, μὴ στερῶσι τὰς συζύγους τῆς προς- 

ηκούσης διὰ γραμμάτων ἢ καὶ χρημότων προστασίας καὶ περιθάλγεως μηδὲ 

ἐγκαταλείπωσιν αὐτὰς μόνας πλέον τῶν τριῶν ἐτῶν, ἐν νῷ τιθέμενοι ὅτι ἀδια- 

φοροῦντες ἢ ἀφροντιστοῦντες περὶ τῶν συζύγων καὶ ἐπιλανθανόμενοι αὐτῶν 

αὐτοί τε βαρέως ἁμαρτάνουσιν καὶ εἰς ἐπιμέμπτους καὶ κατακρίτους παρεκτρο- 

πὰς συνήθως ἐξολισθαίνουσι καὶ ταῖς ἰδίαις γυναιξὶ γίνονται παραίτιοι θλίψεων 

στενοχωριῶν καὶ ἀφρορήτων ταλαιπωριῶν ἢ καὶ ψυχολέθρων παραπτωμάτων' 

καὶ τὸ μέγιστον ὅτι διὰ τῆς πολυχρονίου ἀπ ἀλλήλων διαστάσεως ἀντιθαί- 

νουσιν εἰς τὸν ἱερὸν τοῦ γάμου σκοπόν, ὃς ἐστὶν ἡ συμθίωσις ἀνδρὸς καὶ γυ- 

ναικὸς καὶ ἡ ἕννομος τεκνοποιῖα. Ταῦτα. συνιστῶσα καταλλήλως ἡ ἀρχιερωσύ- 

νη αὐτῆς καὶ πατρυκῶς παραινοῦσα κερδίσει πάντως τὴν σωτηρίαν τινῶν ἂν μὴ 
- Ἐ . . - , . ο . -ἄἜ Ἂμ. ; 1. 

τῶν πλειόνων καὶ ἀναζωπυρήσει τὰ πρὸς τὸ ἱερὸν τοῦ γάμου μυστήριον ὀφει» 

λόμενα καθήκοντα. 

Ἑὶ δὲ τινες δυσπειθέστεροι καὶ σκληροτράχηλ.οι τυγχάνοντες καὶ μήτε τὴν 

ἱερότητα τοῦ γάμου καὶ τὰς ἐξ αὐτοῦ προκυπτούσας ἁμοιθαίας τῶν συζύγων 

ὑποχρεώσεις κατὰ νοῦν λαμθάνοντες, μήτε ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς παραινέσεσι 

καὶ ὑποθήκαις προσέχοντες, ὠθοῦσι τὰς συζύγους διὰ τῆς πολυχρονίου ἀπουσίας 

καὶ ἀδιαφορίας εἰς τὴν ἀνάγκην τοῦ ἀπαιτῆσαι παρὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς 

τὴν ἀπὸ τοιούτων ἀνδρῶν διάζευξιν, ἐντελλόμεθα τῇ αὐτῆς ἀρχιερωσύνη ὅπως 

ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει λαμθάνη καθηκόντως ὑπ’ ὄψιν τὴν αἴτησιν τῆς ἐναγού- 

σης γυναικὸς καὶ ἐνεργῇ ἁρμοδίως νὰ δέοντα: ἤγουν ἐὰν τὸ χρονικὸν. διά- 

στημα τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἀπουσίας μὴ ὑπερέθη πολὺ τὸ τρίτον ἔτος καὶ ὁ σύζυ- 

γος ἔδειξεν ἐν τῷ διαστήματι τούτῳ δείγματα μερίμνης συζυγικῆς, προτρέπει 

μὲν τὴν γυναῖκα διὰ καταλλήλων νουθεσιῶν ἀνακαλέσαι τὴν ὑποθληθεῖσαν 

ἀγωγήν, γράφῃ δὲ ἀρχιερατικῶς τῷ ἀποδημοῦντι συζύγῳ ὑπομιμνήσκων τὰς 

τῶν νόμων ὑπαγορεύσεις καὶ παραινῶν ἵνα ἣ ἐπανέλθῃ ταχέως πρὸς τὴν σύ- 

ἕυγον ἢ µετακαλέσηται ταύτην παρ ἑαυτῷ καὶ συγχρόνως ἀπειλῶν ὅτι ἓν πε- 

ριπτώσει παρακοῆς αὐτοῦ καὶ ἐπιμονῆς τῆς γυναικὸς γενήσεται κατ' ἀνάγκην 
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. . δεκτὴ ἡ ἐκείνης ἀγωγὴ καὶ ἑνεργηθήσονται τὰ ὑπὸ τῶν νόμων διακελευόμενα, 

Ἐὰν δὲ μήτε ὁ ἀνὴρ ἐμερίμνησεν ἐν τῷ διαστήματι τῆς ἀποδημίας αὐτοῦ προση- 

κόντως περὶ τῆς συζύγου, καὶ ἡ γυνὴ προθάλη παράπονα καὶ αἰτήσηται τὴν 

διάζευξιν ἀρκεῖ τριετία (κατὰ τὴν ἐπὶ Πατριάρχου Νεοφύτου τοῦ Β΄. γενομένην 

συνοδικὴν ἀπόφασιν, ἓν ἔτει 161) πρὸς παραδοχὴν τῆς ἀγωγῆς αὐτῆς καὶ τα- 

κτικὴν διαδικασίαν. 

᾿Αλλὰ τὴν ἀγωγὴν τῆς γυναικὸς δήλης μὲν οὔσης τῆς διαμονῆς τοῦ ἀνδρὸς 

δεῖ κοινοποιεῖσθαι αὐτῷ ἀσφαλῶς διὰ τῆς κατὰ τόπον ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς 

καὶ ὁρίζεσθαι ἀναλόγως τῆς ἀποστάσεως προθεσμίαν ἀπὸ δύο μέχρι τεσσάρων 

μηνῶν, ἐν ᾖ ἐὰν οὗτος παραστῇ προθήσεται πάντως τὸ περὶ αὐτὴν πνευ- 

ματικὸν δικαστήριον εἰς τακτικὴν διαδικασίαν καὶ ἐνεργήσει ὅτι οἱ ἱεροὶ 

νόμοι περὶ τούτου διακελεύονται, ἐὰν δὲ ἀρνηθῇ παραστῆναι ἢ δείξῃ ἀσύγ- 

γΥνωστον ἁδιαφορίαν δικάσει ἐρήμην καὶ κοινοποιήσει νομίμως τὴν ἀπόφασιν, 

ὁρίζον συνάμα καὶ δίμηνον ἢ τρίμηνον ἐπ ἀνακοπῇ ἢ ἀναψηλαφήσει ἢ καὶ 

ἐφέσει προθεσμίαν, μεθ ἣν παρελθοῦσαν ματαίως, δύναται ἀδιστάκτως ἐκδοῦ» 

ναι καὶ τὸ διαζύγιον. ᾿Αγνώστου δ᾽ οὔσης τῆς διαμονῆς τοῦ ἀνδρός, δεῖ κοι- 

νοποιεῖν διὰ τῶν ἐφημερίδων τὴν ἀγωγὴν καὶ προσκαλεῖν τὸν σύζυγον εἰς δί- 

κην, τιθεμένης καὶ αὖθις ῥητῶς διμήνου ἢ τετραμήνου προθεσμίας ἐπὶ τῇ δίκη, 

τὰ δὲ περαιτέρω ἑνεργητέα συμφώνως τοῖς προδηλωθεῖσι κατὰ τὴν μίαν ἢ τὴν 

ἑτέραν περίπτωσιν. ᾿Εὰν ὅμως παρῆλθον πέντε ὅλα ἕτη ἀπὸ τῆς τοῦ ἀνδρὸς 

ἀποδημίας καὶ οὐδὲν ἔδωκεν οὗτος δεῖγμα συζυγικῆς μερίμνης μηδὲ σημεῖον 

ζωῆς, ἡ γυνὴ προαποδεικνύουσα ταῦτα ἑναογῶς καὶ διὰ μαρτυριῶν ἐπισήμων 

καὶ ἀδιαπταίστων δικαιοῦται ἀπροκριματίστως λαθεῖν, εἴ γε βούλεται, τὸ δια- 

ζύγιον κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἐκκλησίας (Μανουὴλ. τοῦ Β΄. πατριαρχεύσαντος 

περὶ μεσοῦντα τὸν ιγ΄. αἰῶνα). Οὐδέποτε δὲ οὐδ’ ὁπωστιοῦν δικαιοῦνται οἱ ἄν- 

δρες προθαλ.λ.όμενοι τὴν τοισύτην διάταξιν ἀπαιτῆσαι τὸ διαζύγιον μὴ στερ- 

γουσῶν τῶν γυναικῶν, διότι ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἀδικοῦντες, αὗται δ αἱ ἀδικούμεναι. 

Ταῦτα ἑκ προνοίας ἐκκλησιαστικῆς ἀποφηνάμενοι συνοδικῶς κοινοποιοῦμεν 

τῇ αὐτῆς ἀρχιερωσύνη καὶ παραγγέλλομεν ἔχειν αὐτὰ ὡς γνώμονα καὶ ὁδη- 

γὸν ἐν ταῖς παρουσισαζομέναις τοιαύτης φύσεως ὑποθέσεσιν, ὅπως καὶ αἱ δια- 

τάξεις τῶν νόμων τηρῶνται ἀπρόσθλητοι καὶ αἱ γυναῖκες μὴ ἀδικῶνται περι- 

φρονούμενσι ὑπὸ τῆς δυστροπίας καὶ ἁδιακρισίας τῶν ἀνδρῶν καὶ ὁ τοῦ γόμου 

σκοπὸς μὴ ἐξευτελίζηται καὶ καταργῆται. 
᾿Εγκύκλιος ΤΙ. καὶ Σ, 6 ᾿Ιουνίου 1862. 

Β΄. Εγκύκλιος περὶ διαζυγίου λόγῳ ἀρνίιεως τῆς γυναικὸς 

ὕπως ἀκολουθήσῃ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα. 

Τὰ περὶ τῆς ἐκκ).ησισστικῆς τάξεως ἐν τῇ συνάγει ἢ τῇ διαλύσει τῶν συνοι- 

κεσίων ἰδιάζουσαν ζείποτε ἐπισπῶνται πρόνοιαν τῆς Μητρὸς ’Εκκ).ησίας διά τε 
΄ 
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τὴν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, διὰ τὴν θεμελιώδη κοινωνικὴν αὐτοῦ 

σημασίαν καὶ διὰ τὰ ἀγαθὰ ἣ κακὰ ἐπακόλουθα, ἃ συνεπάγεται ὑπό τε ἠθικὴν 

καὶ ὑλικὴν ἔποψιν ἡ τήρησις ἢ ἀθέτησις τῶν περὶ γάμου κανονικῶν διατάξεων 

καὶ τῶν γαμικῶν συμθολαίων. ᾿Επειδὴ τοίνυν παρετηρήθη ὅτι, ἐν ταῖς ἄναφυο- 

μέναις συζυγικαῖς διαφοραῖς καὶ διαστάσεσι, προκύπτει ἐνίοτε περίπτωσίς τις, 

καθ ἤν, ἑλλείψει εἰδικῆς σαφοῦς κανονικῆς διατάξεως, δυσχέρειαι γεννῶνται 

περὶ τῆς ληπτέας κατὰ νόμον ἀποφάσεως, ἀναγκαῖον ἐκρίθη συνοδικῶς ἵνα κα” 

νονισθῶσι τὰ περὶ τούτου πρὸς ὁδηγίαν τῶν ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν δικα» 

στηρίων. Οὕτω, τεθέντος τοῦ ζητήματος τὶ δέον γίγνεσθαι ἐν ἦ περιπτώσει ὑπο- 

θάλλεται ἀγωγὴ ἀνδρὸς ἐπί διαζεύξει κατὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ ὡς ἀρνουμέ- 

νης ἄνευ εὐλόγου καὶ νομίμου αἰτίας ἀκολουθῆσαι αὐτῷ εἰς τὸν συζυγικὸν οἷ- 

κον, διαμενούσης δ’ ἐπὶ ἔτη παρὰ τοῖς γονεῦσιν ἢ συγγενέσιν αὐτῆς καὶ μετὰ 

τὴν ἔκδοσιν δικαστικῆς κατ αὐτῆς ἀποφάσεως ἐπιταττούσης ἵνα ἀκολουθήσῃ τῷ 

ἀνδρί, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐπὶ τῇ βάσει γνωμοδοτήσεως εἰδικῆς ἐκ συνοδικῶν 

ἀρχιερέων ἐπιτροπῆς, ἐπισταμένως μελετησάσης τὸ προκείμενον ζήτημα καὶ τὰς 
’ ἐπὶ ἀναλόγων περιπτώσεων κανονικὰς διατάξεις, ἀπερήνατο τὰ ἑπόμενα : Α’.--- 

'Ο ἐγκαταλιμπανόμενος σύζυγος ἐὰν θεωρῇ ὅτι ἡ ὑπὸ τῆς συζύγου ἐγκατάλει- 

ψις αὐτοῦ ἐπ οὐδενὸς νομίμου λόγου στηρίζεται, δύναται ἀπευθῦναι ἀγωγὴν 

ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου δικαστηρίου, ὅπερ, μετὰ τὴν νενομισμένην ἐξέτασιν καὶ 

διαδικασίαν, ἐκδίδωσι τὴν προσήκουσαν ἀπόφασιν, εἴτε ἀπορρίπτον τὴν ἀἆγω- 

γὴν ὡς ἀθάσιμον, εἴτε ἀποφαινόμενον περὶ τοῦ βασίμου αὐτῆς καὶ διατάσσον 

τὴν γυναῖκα. ἵνα ἀκολουθήση τῷ ἀνδρί. Π΄.--- ᾿Εὰν μετὰ τὴν κοινοποίησιν τῆς 

ἀποφάσεως, ἡ γυνὴ μὴ ποιήσηται χρῆσιν τῶν νομίμων ἐνδίκων μέσων κατ αὖ- 

τῆς, εἴπερ θεωρεῖ ἑαυτὴν ἠδικημένην, παραδράμῃ δὲ τριετία ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς 

κοινοποιήσεως καὶ μὴ συμμορφωθῆ αὕτη πρὸς τὴν ἀπόφασιν, ὁ ἀνὴρ δικαιοῦται 

ὑποθαλεῖν, μετὰ τὴν λῆξιν τῆς τριετοῦς ταύτης προθεσμίας, νέαν αἴτησιν ἑνώ- 

πιον τοῦ ἁρμοδίου ᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου, ἐξαιτούμένος τὸ ἀπὸ τῆς γυναι- 

κὸς αὐτοῦ διαζύγιον. ᾿Ἑὰν δ’ αὔτη μὴ ἐμφανισθῇ κατὰ τὴν ὁρισθεῖσαν δικάσι- 

μον, ἢ ἐμφανισθεῖσα. δηλώση ὅτι ἐμμένει ἐν τῇ ἀρνήσει αὑτῆς, τὸ Δικαστήριον 

ἀποδεχόμενον τὴν ἀγωγὴν τοῦ ἀνδρὸς προθαίνει εἰς ἀπόφασιν περὶ διαζεύξεως 

ἐξ ὑπαιτιότητος τῆς γυναικός, κοινοποιουμένην αὐτῇ ὁμοίως κατὰ τὴν εἰθισμένην 

τάξιν, διὰ τὴν ἕκπνευσιν τῶν νομίμων προθεσμιῶν καὶ ἐνέργειαν τῶν περαιτέρω. 

Ταύτην τοίνυν τὴν συνοδικῶς ληφθεῖσαν ἀπόφασιν ἀνακοινούμενοι τῇ αὐτῆς 

ἱερότητι ἐντελλόμεθα ἵνα καταστήση γνωστὴν τοῖς ἁρμοδίοις καὶ φροντίζῃ περὶ 

τῆς τοὐντεῦθεν ἀκριθοῦς ἐφαρμογῆς αὐτῆς κατὰ τὴν ἐκτεθεῖσαν περίπτωσιν, ἐν 

τοῖς ἀνὰ τὴν ἐπαρχίαν αὐτῆς ᾿Εκκλησιαστικοῖς Δικαστηρίοις. 

᾿Εγκύκλιος 1. καὶ Σ. ς Αὐγούστου 1804. 

“ἜὍπ 



2096 Διαθήκη καὶ Κωδίκελλος 8 ἳ 

ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΙΚΩΔΙΚΕΛΛΟΣ 

ΠΕΡΙΛΙΗ ΡΙ 

5 Ἱ. Τύπος διαθήκης καὶ κωδικέλλου. 
α. "Εν γένει. 

6’. Ποῦ συντάσσεται ἡ διαθήκη. 

'. “Επονραφὴ διαθήκης. 

δ᾽. Μάοτυρες διαθήκης. 

ε΄. Μυστικὴ διαθήκη. 

στ’. Διαθήκη ἀνιόντων ὑπὲο κατιόντων. 

δ’, Διαθήκη στοατιωτική. 

η. ᾿Επιεύρωσις διαθήκης. 

Περιεχόμ.ενον διαθήνης. 

᾽Αχυρότης καὶ ἀνάχκλησις διαθήκης. 

σσ» ο0ο ο η» ο 59 Ἰκτελεσταὶ δια ηκης. 

ο 1. 

α’) Ἐν γένει. 

Δὲν εἶναι ὀρθὴ ἡ σκέψις τῖις ἐκκκαλουμένης ἀποφάσεως 

ὅτι, ἐὰν τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ἔγγραφον ιν διαθήκη, ἔδει ἵνα 

|. Πρὸς ὀύνταξιν πάσης ὑγκύρου διαθήκης ἁἀπαιτεῖται α’) πα- 

ρουδία ἑπτὰ ἢ πέντε μαρτύρων ἐπὶ τούτῳ καλουμένων, ἱκανῶν 

πρὸς μαρτυρίαν καὶ μῖι ὀξαιρουμένων καὶ 6’) ἑνιαῖον τῆς πράξεως 

κατὰ τόπον καὶ χρόνον. | 

Ἡ ὀύνταξις τῆς. διαθήκης τελεῖται δι᾽ ἐγγράφου δημοσίου ἣὶ 

ἐδιωτνκςοῦ. 

Ἡ Ιδιωτικῖι διαθήΊκΊι γράφεται ἐνώπιον τῶν μαρτύρων ἣι ὃν ἆπου- 

σίᾳ αὐτῶν ὑπὸ τοῦ διαθέτου ἢ καὶ ὑπὸ τρίτου κατ᾽ αἴττιδιν αὐ- 

τοῦ, ἀναγινώσκεται εἰς ἐπήκοον πάντων καὶ ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ 

διαθέτου καὶ τῶν μαρτύρων. Αἰ δὲ ὃπμόδιαι διαθῆκαι ὀυντάόδόονται 

ὃν τοῖς ὀυμόολαιογραφείοις τῶν Πατριαρχείων, Μητροπόλεων καὶ 

Ἐπιόκοπῶν, καταστρωννύμοναι ἐν τοῖς ἐπὶ τούτῳ κώδιξι. 

Ιζωδίκελλος καδεῖται πᾶσα διάταξις τελευταίας βουλίσεως, κα” 
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τιριιθῇ μυστικόν, διότι ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ὁ συντάξας 

αὐτὸ ἢ οἱ μάρτυρες δὲν ἤθελον τπρήστι ἀπόρρητον τὸ πε- 

ριεχόμενον τῖις διαθήκης, αὕτη δὺν ἀποθάλλει τὸ κῦρός της 

οὔτε μεταθάλλει φύσιν, ἄλλως τε, ὡς ἐξάγεται ἐκ τοῦ 

ποοσαχθέντος πιστοποιπτικοῦ τῶν ἐν Χίῳ Συμθουλίων εἴ- 

κοσι χωρίων, αἱ διαθῆκαι συντάσσονται αὐτόθι ὑπὸ τῶν 

μννμόνων παρόντων καὶ τῶν συμθούλων καὶ ἐπιτρόπων τοῦ 

χωρίου, γίνονται δὲ γνωσταὶ καὶ πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ δια- 

τιθεμένου. Μ. Σ. (1814). 

”Ακυρός ἐστιν ἡ προκειμένη, διαθήκν, καὶ διὰ τὸν λόγον 

ὅτι ὁ συντάξας αὐτὴν μνήμων ἐστὶ συγγενὶις τῆς διαθέ- 

τιδος. Μ.Σ. Ὁ ({816)}. 

Διαθήκη, οὐδόλως μνημονεύουσα τὸν τόπον τῖις συντά- 

ξεως αὐτῖις, ἀλλ᾽ ἐν παρόδῳ παρὰ τῆ ἡμερομηνίᾳ ἀναφέ- 

ρουσα ἀορίστως τὶιν Κων/πολιν, ὡς τόπον αὐτῖις, ἐλέγχεται 

ὡς ἀντικειμέννι εἰς τὸν νόμον, ἐν ᾧ ἔδει νὰ ὑπάρχῃ σεση- 
Ζ 5 ᾽ -.ε - ᾽ Ζ ε μα . . . 

μειωμένη ἐν αὐτῇ ὁπτῶς οὐ μόνον ἡ οἰκία ἀλλὰ, καὶ τὸ δω- 

ταρτιζομέντι ὡς ἡ διαθήκη καὶ περιέχουόα πάντα ὁριόμὸν τοῦ δια- 

θέτου περὶ τῆς περιουσίας αὐτοῦ πλν ἑνότάδεως κληρονόμου ἢ 

ἀποκδπρώόεως. Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἐν κωδικέλλοις διατάξεων προῦπο- 

τίθησι κληρονόμον εἴτε ἐκ διαθήκης, ἐὰν ὑπάρχῃ τοιαύτη, εἴτε ἐξ 

ἁδιαθέτου, ἂν μόνον κωδίκελλος κατηρτίσθη, ἐξ οὗ οἱ κωδίκολλοι 

διακρίνονται εἰς ἐκ διαθήκης καὶ εἰς ἐξ ἁδιαθέτου: οἱ ἐκ διαθήκης 

κωδίκελλοι εἶναι παρακολουθήγιατα τῆς διαθήκης, τῆς ὁποίας ἡ 

ἀκι!ρότης ἐππρεάζει καὶ αὐτῶν τὸ κῦρος, οἱ δ᾽ ἐξ ἀδιαθέτου ἀπο- 

τελοῦσιν ὅλως αὐτοτελῆ, διάταξιν τελευταίας βουλίδεως. Οἱ κωδί- 

κελλοι ἀνακαλοῦνται διὰ πάθης ἐναντίας βουλήσεως, ἐὰν δ᾽ ὑπάρ- 

χωσι πλείονες κατὰ χρόνον διάφοροι. ἰσχύοιιδιν ἅπαντες ἐφ᾽ ὅσον 

δὲν ἀντίκεινται κατὰ τὸ περιεχόμενον, ὅτε ὁ μεταγενέστερος καταρ- 

γεῖ τὸν προπγούµενον, 
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μάτιον ἐν ᾧ συνετάχθη, καὶ ἑπομένως ἄκυρός ἐστι. 

Μ. Σ. 110 (1891). 

Διαθήκη κυρίως λέγεται ἡ τελευταία τοῦ διαθέτου βού- 

λπσις καὶ διάταξις, ὡς πρὸς τὴν ἰδίαν περιουσίαν, ἐπὶ τῇ 

προθλέψει τοῦ θανάτου αὐτοῦ, μεθ᾽ ὃν καὶ μόνον ἐκτελοῦν- 

ταιτὰ ἐν αὐτῇ διατασσόμενα, ἐν ᾧ ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἡ 

διαθέτις, παραδίδουσα εἰς τοὺς ἐγγόνους καὶ τὰ τέκνα τοῦ 

υἱοῦ αὐτῆς τὰ ἐν τῇ διαθήκῃ, μνημονευόμενα κτήματα, 

φαίνεται μᾶλλον δωρουμένη, ἣν διατιθεμένη, ταῦτα, μᾶλλον 

λοιπὸν θεωρητέα ὡς δωρητήριον ἔγγραφον ἡ διαθήκη αὔ- 

τη, ἔχουσα ἄλλως τε τυπικὰς καὶ οὐσιαστικὰς ἐλλείψεις. 

Μ. Σ. 355 (1895). 

Καὶ ὁ ἕτερος ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐφεσείοντος ὅτι ἐν τῇ συντά- 

ξει τῖις ἐπιδίκου διαθήκης δὲν ἐτποίθη ἡ ἀπαιτουμένη, ἑνό- 

τιις τόπου καὶ χρόνου καὶ πράξεως δὲν θεωρεῖται ἔχων ὑπό- 

στασιν, διότι συνάγων ἁπλῶς συμπεράσματα ἐκ τῖις παρα- 

τπρπθείσιις διαφόρου μελάνης ἐν ταῖς ὑπογραφαῖς τῶν μαρ- 

τύρων, οὐδὲν παρουσιάζει ἀποδεικτικὸν μέσον τοῦ ἰσχυρι- 

σμοῦ αὐτοῦ. ΝΣ. ΠΟ; 

Τὸ ὑπὸ τῆς ἐφεσιόδήτου προσαχθὲν ἔγγραφον ἀνάγεται 

εἰς τὴν τάξιν τῶν ἀμοιθαίων διαθηκῶν, διότι ἀμφότεροι οἱ 

σύζυγοι συνέταξαν αὐτὸ ἀπὸ κοινοῦ, καὶ ἀμοιθαίως ὁ εἷς 

ἐγκαθίστησι μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ κληρονόμον τὸν ἕτε- 

ρον ἐφ’ ἁπάσιις τῖις περιουσίας αὐτοῦ, ἐνῷ δὲν ἐπιτρέπεται 

κατὰ τὸ ῥωμαϊκὸν δίκαιον τὸ τοιοῦτον, καθόσον αἱ τοιαῦται 

διαθῖικαι δὲν πηγάζουσιν ἐξ ἐλευθέρας θελήσεως τῶν ὕπο- 

γραφόντων αὐτάς, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ πιέσεως ἠθικῖις τοῦ 

ἰσχυροτέρου τῶν συζύγων πρὸς τὸν ἕτερον. 

Μ. Σ. 301 (1896). 
Οἱ περὶ τὶιν σύνταξιν καὶ τὸν καταρτισμὸν τῶν διαθηκῶν. 
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θεσπισθέντες ὑπὸ τοῦ νόμου ἐξωτερικοὶ τύποι, οὓς δέον 

ἵνα φέρη ἑκάστῃ αὐτῶν (’Αρμ. Ε, α, 4), ἐτέθησαν εἰκότως 

πρὸς μόνον τὸν σκοπὸν τῖς παοαφυλάξεως αὐτῶν ἀπὸ 

παντὸς δόλου, ἐπὶ θλάθῃ τῶν νομίμων δικαιούχων, καὶ τῖις 

διαπιστώσεως ὅτι εἰσὶν ἀπόρροια τῖις τελευταίας θελήσεως 

τοῦ διαθέτου, τουτέστι χρησιμεύουσιν ἁπλῶς ὡς στοιχεῖον 

ἀποδεικτικόν: ἀλλ᾽ ἐν τῇ προκειμένη. περιπτώσει μὴ λαμ- 

δανομένης ἀφ᾽ ἑνὸς ὑπ᾽ ὄψιν τῖις παρὰ τῷ Μητροπολίτῃ 

Χίου παρὰ τοῦ Γ. Μ. παρακαταθέσεως τῖις ἐπιδίκου διαθή- 

κιις, καθ᾽ ἣν δὲν ἐτιρήθη, ὁ νόμος, διότι οὔτε ὁ Γ. Μ. ἠδύ- 

νατο ἄνευ ἐγγράφου ἐντολῆς καὶ εἰδικῖς ἐπὶ τούτῳ πλπ- 

ρεξουσιότιιτος, ἵνα μεταθῇ καὶ καταθέσῃ παρὰ τῷ Μητρο- 

πολίτῃ τὴν διαθήικην τοῦ Γ. Κ., μήτε ὁ Μητροπολίτης ἐδι- 

καιοῦτο ἵνα παραλάθῃ πρὸς φύλαξιν διαθήκην οὕτω πως 

παραδιδομένην αὐτῷ, ἐξ ἄλλου ἀποδείκνυται ἀκριθῶς ἐκ 

διαφόεων τεκμηρίων ὅτι ἡ ἐν λόγῳ διαθήκπ ἀπορρέει ἐκ 

τῖις τελευταίας θελήσεως τοῦ μακαρίτου Γ. Κ., τὰ τεκμήρια 

δὲ ταῦτα τὰ ἀναπληροῦντα τοὺς ἐξωτερικοὺς τύπους καὶ 

ἀποτελοῦντα ἀποδεικτικὶν δύναμίν εἰσι τὰ ἑξῖις: 1) ὅτι ἡ ἐν 

λόγῳ διαθήκη εἶναι γεγραμμένη καὶ ὑπογεγραμμένιι ἰδιο- 

χείρως ὑπὸ τοῦ ἰδίου καθὰ καὶ προφορικῶς οἱ κατὰ τὴν 

κατάθεσιν τῖις διαθήκης παρευρεθέντες ὃ μάρτυρες καὶ 

ἐνόρκως κατὰ τὴν ἐπ’ ἀκοοατπρίου δημοσίευσιν αὐτῖις διε- 

θεθαίωσαν, ὅτι εἶναι γννσία ἥ τε γραφὴν καὶ ὑπογραφὴν τοῦ 

διαθέτου, 9) ὅτι ὁ περιέχων τὴν διαθήκην ταύτην φάκελλος 

ιν ἐσφραγισμένος ἐν τῷ ἔνιπροσθεν πέρει διὰ πέντε σφρα- 

γίοων τοῦ μακαρίτου, αἵτινες ἐξετασθεῖσαι ὑπὸ τοῦ ὃ κα- 

σιπρίου ἐν καιρῷ τῆς δημοσιεύσεως αὐτῖις εὑρέθησαν ἀλύ- 

μαντοι καὶ 9) ὅτι ἐπὶ τοῦ ὄπισθεν μέρους αὐτοῦ φέρεται 

πρᾶξις αὐτοῦ ἰο:όγραφος καὶ ἐνυπόγραφος, λέγουσα ὅτι 
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» 

ἐντὸς τούτου εὑρίσκεται ἡ διαθήΊαι αὐτοῦ γεγραμμένηι ἰδιο- 

χείρως, δι᾽ ἧς ἐκφράζει τὴν τελευταίαν θέλισίν του, καὶ 

ἑπομένως ἡ ἔνστασις τῖις ἐφεσειούσης, ὅτι αὕτη, εἶναι ἄκυ- 

ρος ὡς μὴ φέρουσα τὰ ὑπὸ τοῦ νόµου ἀπαιτούμενα στοι- 

χεῖα, ἤτοι ὡς στερουμένη μαρτύρων, ἀπορριπτέα ἐστί. 

Μ. Σ. 987 (1896). 

0) Ποῦ ἐυντάδόεται ἡ διαθήκη. 

᾽λκυρος εἶναι ἡ προκειμένη. διαθήκη τοῦ ἀποθιώσαντος 

ὑππκόου ὀθωμανοῦ, ὡς συνταχθεῖσα καὶ ἐπικυρωθεῖσα ὑπὸ 

τοῦ ἐνταῦθα Ἑλληνικοῦ Προξενείου, ἀρχῖις μὴν ἁρμοδίας, 

μολονότι ἄλλως ἡ διαθήκη ἐστὶν οὐχ ἧττον ἀκυρωτέα, διότι 

ὑπάρχουσι διωρισμένοι ἐν αὐτῇ ἐπίτροποι καὶ διαχειρισταὶ 

τῖις περιουσίας πρόσωπα ἀνήκοντα εἰς ξέντιν ὑπηκοότητα 

καὶ μῖι ὑπαγόμενα εἰς τὶνν δικαιοδοσίαν τῶν ἐγχωρίων δι- 

καστπρίων. Μ. Σ. 1 (1876). 

ἼΑκυρος εἶναι αὐτοδικαίως ἡ διαθήκτι ὀθωμανοῦ ὑπη- 

κόου ἣν συνταχθεῖσα ἐνώπιον τῖις ἐνταῦθα 'Ἑλληνικῖις Προ- 

ξενικῖις ἀοχῖις. Μ. Σ. 9 (18168). 

[αὶ ἂν ὑποτεθῇ ὅτι ὁ ἀποθιώσας Τιν ὑπήκοος ὀθωμανός, 

ἡ σύνταξις τῖις διαθήκης του διὰ τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν ἐπὶ 

|. Κατὰ τὰς γενικὰς περὶ δικαιοπραξιῶν ἀρχὰς Πα διαθήκη 

συντάσσεται κατὰ τὸν τύπον τὸν ἀπαιτούμενον Τι ὑπὸ τοῦ νόμου 

τῆς πολιτείας τοῦ διαθέτου Τι ὑπὸ τοῦ νόμου τοῦ τόπου,ἔνθα συν- 

τάσόεται αὕττι (1ο0π6 τορί αεἰαπ)’ ἄρα ἱν ἐνώπιον ἑλλπνικῆς προξε- 

νικῆς ἀρχῆς ἐν Τουρκίᾳ συνταχθοῖσα διαθήκη, ὀρθοδόξου ὑππικόου 

ὀθωμανοῦ, τότε μόνον δύναται νὰ θεωργνθῇ νόμιμος, ὅταν ἐν τῇ 

καταοτίσει αὐτῆς ἐτπρήθπόαν αἱ τοῦ Ἰόχύοντος ῥωμαϊκοῦ δικαίου . 

διατάξεις. 
΄ 

᾿ 
Ἔ 
ν 

. 
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παρουσίᾳ ἑλλήνων ὑπηκόων μαρτύρων δὲν καταστρέφει τὸ 

γνήσιον ταύτης,ὅπερ οὐδ’ αὐτοὶ οἱ ἀντίδικοι ἀμφισθητοῦσι, 

καθόσον οὐδειιία ὑφίσταται διαφορὰ μεταξὺ τῶν διαφόρων 

ὁμογενῶν, διαφόρου ὅμως ὑπηκούτητος, ἐπὶ τοιούτου εἷ- 

δους τράξεως, ὥστε τοιαύτιι παρατυπία νὰ ἐπιφέρῃ τὶιν 

ἀνατροπὴν αὐτῶν. Μ. Σ. 20 (1869). 

Υ) Ὑπογοαφὴ διαθήκης]. 

Κατὰ τὸν ἰσχύοντα παρ᾽ ἡμῖν νόμον διαθήκη ἀγραμμά- 

των δέον νὰ φέρῃ. ἑπτὰ μαρτύρων ὑπογραφάς. (᾿Ἄρμεν. Υ, 

Ε, 4). κ. Σ. ἀ(1813} 
Κατὰ τὴν ἐποχὴν τῖις συντάξεως τῖις ποοκειιιέντις ὅια- 

θήκης, ἤτοι κατὰ τὸ 1848, ἴσχυεν ἐν Χίῳ ἔθιμον, καθ” ὃ 

πᾶσα διαθήκη ἀγραμμάτου φέρουσα τὰς ὑπογραφὰς τῶν 

ἐκκδπσιαστικῶν καὶ τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν τοῦ χωρίου αὖ- 

τοῦ καὶ ἐν τῷ Κώδικι κατακεχωρπμένη, ἶν νομιμωτάτη καὶ 

ἀποόσθλητος. Μ. Σ. 11 {1877}. 

᾽λκυρος εἶναι ἡ διαθήκη ἡ στερουιιένη τῖις ὑπογοαφῖις 

τοῦ διαθέτουν, ἥτις ἀπαιτεῖται ἀναγκαίως πρὸς νόμιμον σύ- 

στασιν τῖις διαθήκας, οὖκ ὀρθῶς δὲ τὸ πρωτοδικεῖον τῖις 

|. Πᾶδα διαθήκχι εἴτε δημοσία εἴτε ἰδιωτικὶν ὑπογοάφεται ἰδιο: 

χείρως ὑπὸ τοῦ διαθέτου καὶ τῶν μαρτύρων. ᾿Αλλ’ ἂν ὁ διαθέτης 

ἰδίᾳ χειρὶ γράψῃ τῖν διαθήκπν καὶ δηλώσῃᾳ τοῦτο ὑπτῶς ἐν αὐτῇ, 

τότε καὶ ὀλλειπούσης τῆς ὑπογοοφῆς τοῦ διαθέτου, ᾗ διαθήκη εἶναι 

ἔγκυρος. Ἂν δ᾽ ὁ διαθέτας δὲν δύναται ἕνεκά τινος οἱουδήποτε 

λόγου νὰ ὑπογοάψη ἰδιοχείρως, Ἡ ὑπογραφῖι αὐτοῦ ἀναπληροῦται δι᾽ 

ἑτέρου πρὸς τοῦτο προσλαμθανομένου προσώπου, ὅπερ ὑπογράφει 

ἀντὶ τοῦ διαθέτου, ὁταυροόπμειοῦντος, εἰ δυνατόν, κατὰ τὸ κρα- 

τοῦν ἔθος. Ὁμοίως διὰ τρίτου προσώπου ὑπογράφεται ᾗ διαθήκη 

τοῦ τυφλοῦ καὶ ἀγραμμάτου. 
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Μπτροπόδεως Χίου παρεδέξατο τὸ ἐναντίον, στηριζόμενον 

ἐπὶ ἐθίμου ἀντικειμένου εἰς τὸν νόμον. ΜΣ. 33 (1881). 

᾿Εὰν ὁ διαθέτης κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς συντάξεως τῖις 

διαθήκης ἐστερεῖτο τῖις ὁράσεως αὐτοῦ καὶ ἦνν ἀγράμματος 

δὲν ἰδύνατο νὰ ὑπογράψη ταύτην, ἔδει ὃ ἵνα γένηται μνεία 

τοῦ γεγονότος τούτου ἐν τῇ. διαθήκῃ καὶ συμπληρωθῇ, νο- 

μίμως ἡ ἔλλλειψις αὕτη. Μ. Σ. 93 (18681). 

Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν ἐφεσειόντων ὅτι ὁ διαθέτης τυφλὸς ὢν 

δὲν ἠδύνατο νὰ ὑπογράψῃ ἐν τῇ διαθήκη. ᾿ἀπορριπτέος 

ἐστί, διότι κ πρὸς τὸ ὑπογράψαι ἀδυναμία αὐτοῦ ὡς τυ- 

φλοῦ 1ιδύνατο ν᾽ ἀναπδπρωθῇ διὰ τῖις ἐν αὐτῇ μνείας τοῦ 

γεγονότος τούτου, καὶ διὰ τῖις ὑπογραφῖις ἑτέρου κατ᾽ ἐν- 

τολὴνν τοῦ διαθέτου καὶ τῖις σταυροσπμειώσεως τοῦ ἰδίου. 

Μ. Σ. 78 (1805). 
Πῶς δὲ ἔμεινεν ἡ ὁπθεῖσα καὶ ὑπὸ μαρτύρων ἀξιοπίστων 

ὑπογεγραμμένη διαθήκπ ἀνυπόγραφος παρὰ τοῦ διατιθε- 

μένου ἐπληροφορήθημεν διὰ τῖς αὐτοπροσώπου καὶ εὖ- 

συνειδήτου τῶν Ἐπιτρόπων τῖις Χίου ὁμολογίας, ὅτι τὸ 

προνόμιον καὶ ὁ πολιτικὸς ὅρος τῖις πατρίδος των ἀπαγο- 

ρεύει ἐν οἰφδήποτε κοινῷ γράμματι τὶν ἰδιόχειρον ὑπο- 

γραφίιν τοῦ διατάττοντος Τι πωλοῦντος Τι δωρουμένου ἣ 

ἀντικαταλλαττομένου Ίν τοιοῦτον ἕτερον ποιοῦντος καὶ 

ἀπαιτεῖ μόνον τὰς μαρτυρικὰς ὑπογραφὰς τῶν προεστώτων 

ἵνα ἔχπ μᾶλλον ἐκ τούτων τὸ ἀξιόπιστον καὶ ὅτι κατ’ αὖ- 

τὸν τὸν τρόπον ἀπηρτίσθη καὶ ἡ τοῦ μακαρίτου ἐκείνου διά- 

ταξις: καὶ κατὰ νόμους ὃ ἀναγνωρίζεται καὶ λέγεται διαθή- 

Χπι τὸ προκείμενον ἔγγραφον, ἐπειδὴ καὶ οἱ θεῖοι καὶ ἱεροὶ 

νόμοι, ὡς ἔστιν ἰδεῖν ἐν τῷ περὶ διαθηκῶν 1’ βιθλίῳ καὶ 

τίτλῳ α’ τοῦ ἱεροῦ ᾿Αομενοπούλου, καὶ ἐκ μόνης τῖις ἐκ 

μαρτύρων ὑπογραφῖις ἀξιοῦσι πιστὴν τὶνν διαθήκην καὶ 
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προστατεύουσι καὶ κρατύνονσι, μηδὲν πλέον περὶ τῖις ὕπο- 

γραφῖις τοῦ διατιθεμένου πολυπραγμονοῦντες: φασὶ γὰρ, 

«ἐὰν μὶν οἰκείᾳ χειρὶ τὸ τοῦ ιεληρονόμου διιδωθῆ ὄνομα, 

ἀνάγκνι, τοῖς μάρτυσι λέγεσθαι», ὅπερ ἐποιήισατο καὶ ὁ μα- 

καρίτης, κωλυόμενος γὰρ ὑπὸ τοῦ ἐπικρατοῦντος ἐθίμου 

ὑπογράψαι, τὰ ὀνόματα τῶν κληρονόμων τοῖς μάρτυσιν 

ἐδήλωσεν καὶ πάλιν, «εἴ περ μόνον οἱ μαρτυροῦντες φαῖεν 

οἰκείαν τοῦ ἀνθρώπου τὴν διαθήκην, οὐδὲν πλέον ἀπαι- 

τεῖσθαι αὐτήν, ἀλλὰ βεθαίαν εἶναι»' ὥστε μήτε ὁ μακαρί- 

της ἡγήσατό τι πλέον τῶν μαρτύρων ἀναγκαιότερον εἰς 

ἀσφάλειαν τῶν διατάξεων του, μήτε ἡ εὐθυδυκία ἐπιζητεῖ 

ἑτέρου γνώρισμα πρὸς ἀπόδειζιν τῖις γνησιότητος τῖις δια- 

δίιις 5ο. Πατρ. Νόριος 1810. 

5’) Μάρτυρες διαθήκης. 

Οἱ βυζαντινοὶ νόμοι ἐπιτρέπουσι τὶιν ἐνώπιον πέντε μαρ- 

τύρων καὶ ἔτι ἐλασσόνων ἔν τισι περιστάσεσι σύνταξιν τῖις 

διαθήκης, εἰς ἣν χορηγοῦσι πλῖιρες τὸ κῦρος (Νεαρὰ Λέον- 

|. Ἡ διαθήκη δέον νὰ ὀυντάόόδιται ἐνώπιον ἑπτὰ ἣὶ πέντε 

μαρτύρων ἱκανῶν καὶ μὴν ἐξαιρουμένων κατὰ τὸν χρόνον τῖις συν» 

τάξεως αὐτῆς. 

᾽Ανίκανοι πρὸς μαρτυρίαν ἐν διαθήκῃ εἶναι: 

α’) Οἱ Φρενοθλαθεῖς, οἱ ἄνπθοι, οἱ κωφοὶ καὶ οἱ ἄλαλοι. 

63 Οἱ ὑπὸ τῖιν πατρικὶιν ἐξουσίαν τοῦ διαθέτου τελοῦντες. 

Υ Οἱ λόγῳ ποινῆς στερούμενοι τῆς Ἱκανότητος τοῦ μαρτυρεῖν 

ἐν γένει, ὡς αἱρετικοὶ καὶ παραθάται καὶ οἱ ἕνεκα μοιχείας κατα- 

δικασθέντες. 

δ’) Λόγῳ τοῦ γένους αὐτῶν αἱ γυναῖκες. 

ε’) Οἱ κληρονόμοι, οὐχὶ δὲ καὶ οἱ κλπροδόχοι καὶ οἱ καταπιότευ- 

ματοδόχοι καθολικοὶ Τι εἰδικοί. 
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τος 41 καὶ 49 καὶ ᾿Αρμ. Ε.α’ 9 95). Μ. Σ. 99 (1867). 

Κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς νόμους ἔγκυρός ἐστιν ἡ διαθήκη 

ᾗ συνταχθεῖσα ἐνώπιον τοῦ προσήκοντος ἀριθμοῦ μαρτύ- 

ρων, καίτοι μὴν προσκληθέντων ἐπὶ τῷ σκοπῷ τούτῳ, ἀρ- 

ὶν πρὸς αὐτοὺς ἐξηγήσῃ ὁ διαθέτιις τὸν σκοπόν του, κεῖ ( 

1. οἱ 6 3 σαὶ ἰ65[. (38, 1), εἰς τρόπον ὥστε οὐδεμίαν ἐπιρ- 

ροὶιν ἐπὶ τοῦ κύρους τῖις διαθήκης ἔχει ἄν, ὡς ἐν τῇ προ- 

κειμέντι περιπτώσει, τυχαίως τινὲς ἐκ τῶν μαρτύρων εὑρέ- 

θησαν κατὰ τὶν ἡμέραν ἐκείνην ἐν τῇ, οἰκία τοῦ διαθέτου, 

ἀφοῦ μάλιστα οὗτος διατάξας τὶιν ἀνάγνωσιν τοῦ ἐγγράφου 

ἐκείνου καὶ ἀναγνωρίσας ὡς ἰδίαν αὑτοῦ διαθήκην, ὑπέ- 

γραύε ταύτην καὶ προσεκάλεσε καὶ τοὺς λοιποὺς παρόντας 

μάρτιρας ἵνα προσυπογράψωσιν αὐτόθι. ᾿Αρμ. Β, α΄’ 8 85. 

Μ. Σ. 99 (1867). 
Ἡ ἔλλειψις τοῦ κατὰ τοὺς ῥωμαϊκοὺς νόμους ἁπαιτου- 

μένου ἀριθμοῦ μαρτύρων ἀναπληροῦται ἐν τῇ παρούσῃ 

διαθήκῃ διὰ τοῦ ἐπισήμου καὶ σεθαστοῦ τοῦ συντάκτου, 

τοῦ καὶ μόνου μάρτυρος αὐτῖις, τῖις Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμε- 

νικοῦ Πατριάρχου, τοῦτο δ᾽ ἔχουσα ὑπ᾽ ὄψιν καὶ ἡ Ἱερὰ 

Σύνοδος ἀπεφάνθη ἐπανειδπμμένως ὑπὲρ τῆς νομιμότντος 

καὶ τοῦ κύρους τῖις διαθήκης, μηδεμίαν ἐσωτερικὶιν ἕλλει- 

ὑιν πασχούσης καὶ διέταξε τὶιν ἐκτέλεσιν αὐτῖις. 

Μ. Σ. 18 (1809). 
Δὲν εἶναι ὀρθὸς ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς αἰτούσης ὅτι ἡ διάτα- 

ἕξις τοῦ ᾿Αρμενοπούλου, καθ’ ἣν δέον ἵνα πᾶσα διαθήκη ψέ- 

ρη ἑπτὰ Τι πέντε μάρτυρας κατηργήθη ὑπὸ τῖις θεζυρικῖις 

ἐγκυκλίου τῖις 7 Σεφὲρ 1278, διότι ἡ ἐγκύκλιος ἐκείνηι ἀφο- 

ρῶ κυρίως τὶιν ὑπὸ τῶν κριτῶν ἐξάσκησιν Ίι μὶι τοῦ δικαιώ- 

ματος τῖις καταγραφῖις καὶ διανομῖις τῖς περιουσίας τῶν 

ἀποθνησκόντων χριστιανῶν καὶ οὐχὶ τὸν τύπον τῖις συντά- 
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ἕεως τῶν διαθηκῶν καὶ πρὸ πάντων τὸν ἐν αὐτοῖς ἀριθμὸν 

τῶν μαρτύρων, ὅστις εἶναι ὡοισμένος ὑπὸ τοῦ ἰσχύοντος 

παρ᾽ ἡμῖν νόμου τοῦ ᾿Αρμενοπούλου ἐπὶ τῇ βάσει τῶν Ἰε- 

χορπγπμένων ἡμῖν Αὐτοκοατοοικῶν ποονοµίων. 

Μ Σ. 99 (1915). 
Ὁ κωδίκεδλλος ἵνα ἔχη ιεὕρος καὶ ἰσχὺν ἀπαιτεῖτα', ὅπερ 

οὐδόλως ἐνταῦθα ἔγινεν, ἵνα παοευοίσκωνται κατὰ τὶν 

σύνταξιν αὐτοῦ πέντε μιάρτιοις ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ὑπογρά- 

ύωσι τοῦτον ἀκροασάμενοι, «τῷ κωδικέλλῳ ἀρκοῦσι μάρτυ- 

ρες πέντε εἰ κατὰ τύχην Ίιλθον, μόνον ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ 

καιρῷ τῶν πελλόντων γράφεσθαι ποοσκαλείσθωσαν εἰς 
2 

κρόασιν καὶ τὰ ἐν τῷ κωδικέλλῳ γραφόμενα ἀκουέτωσαν». 

(Βασιλ. ΛΞ. Λ. κδ’, 9). τος Μ.Σ.103{1863) 
Ἡ ἔλλειψις τῖις ἐπιθέσεως τῶν σφοαγίδων τῶν μαρτύ- 

ρῶν ἐν τῇ διαθήκη, μιεταπεσούσηις εἰς ἀχοιιστίαν καὶ ἡ ξέ- 
᾽ ΄ ᾽ - . ἈΝ . ν . - ἕ- 

νιν ἐθνικότπς αυτων, καὶ ἂν ποος στιγµ]ιν ὑποτεθῶσι ξένοι 
ε [ή - / 7 «7» ’ 

οἱ μάρτυρες τῆς ποοκειιένης διαθήκης, οὐδόλως δύνανται 

νὰ συνεπαγάγωσι τὸ ἄκυρον αὐτῖις, Μ..Σ. 31145602}. 
» 3’ ε Θ ’ ᾽ Γυς / ο. . - ὦι 

Άκι'ρος εἶναι ἡ διαθήκη, ἐν ᾗ ἐλλείπει ὁ ὑπὸ τοῦ νόµου 
ς Ζ : . 7 κ ης - . . 7 3 ο 
ὁριζόμενος ἀριθμὸς ιιαοτύρων καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν τῖις 

ὁποίας δὲν ἐτποήθπι ἡ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀπαιτουιιένιι ἑνότης 

τόπου καὶ χοόνου. Μ. Σ. 04 (1886). 

᾽ ας. ανά ο ο. ος Αν. ” ο ς Ζ Εσφαλιιένως ἐπίσης ἰσχυοίζεται ὁ ἐφεσείων ὅτι οἱ τιάο- 

τυρες τῖις διαθήκιις, ὡς ᾿Βπίτοοποι τῶν ἐλεῶν τῖις πόλεως 

Ἰωαννίνων, (κλαρονόµμων ἐκ τῆς διαθήκας ταύτης), δὲν 
ν ν Εν 

ἠθύναντο ἵνα χοπσιμεύσωσιν ὡς τοιοῦτοι ἐν τῇ διαθήκῃ, 

διότι τοὐναντίον ὁ νόμος δὲν ἐπιτρέπει μόνοις τοῖς κληρο- 

νόμοις, οὐχὶ δὲ καὶ τοῖς ἐπιτρόποις τούτων, ἐὰν ὦσι πρό- 

σώπα Ἠθικὰ ὡς ἐπὶ τοῦ προκειιένου, ἵνα μαρτυρῶσιν ἐν 

διαθήκῃ, μολονότι ἄλλως δέκα ὄντες οἱ ἐν τῇ ἐπ'δίκῳ δια - 
99 
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θήκη ὑπογεγραμμένοι μάρτυρες δὲν Ίισαν πάντες καὶ ἐπί- 

τροποι τῶν ἐλεῶν, ἐκτὸς δύο Τι τριῶν, ὧν καὶ ἐξαιρουμέ- 

νῶν ἔτι, μένει αὖθις ὁ ὑπὸ τοῦ νόµου ἀπαιτούμενος ἀριθ- 

μὸς μαρτύρων κατὰ τὴν σύνταξιν ἑκάστης διαθήκης. 

Μ. Σ. 217 (1896). 

Ὀρθῶς ἀπεφήνατο τὸ Ἐφετεῖον ὅτι οἱ μάρτυρες ἔδει 

ἵνα ὦσι παρόντες τόσον κατὰ τὶιν στιγμήν, καθ’ ἣν ὁ δια- 

θέτης ὑπιιγόρευσεν εἰς τὸν γράψαντα τὴν διαθήκην τὰς τε- 

λευταίας θελήσεις, ὅσον καὶ κατὰ τὶν σύνταξιν καὶ ὑπο- 

γραφὴν αὐτῖις, τοῦτο δὲ δηλοῖ ἡ διάταξις τοῦ νόμου, ὁρί- 

ζουσα ἐνβιθλίῳ Ε΄ τίτλ.. Α 5 4 ὅτι ἡ διαθήκη, συμπληροῦται 

ἐν μιᾷ ὑφῇ συναπτῶς, ἐνῷ ἐπὶ τοῦ προκειμένου οἱ μάρτυ- 

ρες δὲν ἔλαθον μέρος οὔτε εἰς τὶιν σύνταξιν οὔτε εἰς τὴν 

ὑπογραφὴν τῖις διαθήκης. Μ. Σ. 802 (1896). 

ε΄) Μιυότικῖι διαθ΄κι.ἱ 

Ἡ προκειμένη (ἰδιωτικὴ) διαθήκτι μὴν εὑρεθεῖσα μεταξὺ 

τῶν ἐγγράφων τῖις διαθέτιδος, ἀλλ᾽ εἰς χεῖρας ἰδιώτου ἐστὶν 

ἀκυρωτέα. Μ. Σ. ϐ (18759). 

Οὐδεμία ἑτέρα ἀπαιτεῖται διατύπωσις πρὸς σύνταξιν ἐγ- 

κύρου μυστικῖις διαθήκης εἰμὶ ᾗ ὑπογραφῖι τοῦ διατιθε- 

μένου (Αομ. γ. 1. 21). Μ. ΣΣ. 17 (ἰϑ78). 

Δὲν ἀπαιτεῖται ὅπως ἡ μυστικὶν διαθήκη, ἦ ἔγκυρος νὰ 

Ι. Μυστικὶν διαθήκπι εἶναι ἱν δι᾽ ἰδιωτικοῦ μυδτικοῦ ἐγγοάφου 

τελουμένη, ἂν ὑτοίμτιν ὁ διαθέτης προσάγει πρὸς τοὺς μάρτυρας 

ποὸς ὑπογραφήν, γράφων καὶ ὑπογράφων αὐτὴν ἰδιοχείρως Π, ἂν 

Ίιναι τυφλὸς ἣν ἀγράμματος, διὰ τρίτου προσώπου, ὁρκιζομένου ἐνώ: 

πιον τῶν μαρτύρων ὅτι ἀλπιθῶς ἔγραψεν ἐκεῖνα, ἅπερ ἵνκουσεν ἐκ 

ὀτόματος τοῦ διαθέτου. Νεαρὰ Λέοντος 09. 
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γραφῇ ἰδιοχείρως παρὰ τοῦ διατιθεμένου, ἀλλ᾽ ἐπιτέτρα- 

πται νὰ γραφῇ, καὶ παρ’ ἑτέρου. (᾿Αρμ. Υ. 1. 99). 

Μ. Σ. 11 (1878). 

Ἡ παρακατάθεσις τῖις μυστικῖις διαθήκης εἰς τὴν Μπ- 

τρόπολιν δύναται νὰ γίνῃ καὶ διὰ τρίτου προσώπου συν- 

τασσοµένου ἐπὶ τούτῳ πρακτικοῦ παρακαταθέσεως. 

ΜΕΝ. 11 {879}; 

ὁτ’) Διαθήκα ἀνιόντων ὑπὲρ κατιόντων. Ι 

Ὁ σκοπὸς τοῦ νομοθέτου ἐπιτρέψαντος τὴν ὑπὸ τῶν γο- 

νέων εἰς τὰ τέκνα διανομὴν τῖις περιουσίας αὐτῶν, δι ἐγ- 

γράφων μὶν ἀπαιτούντων ἄλλας διατυπώσεις πλὴν τῖις 
/ 

ὑπογραφῖις αὐτῶν, ἐννοεῖ τὶιν πρόδπιψιν διενέξεων καὶ ἐρί- 

δῶν μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν καὶ οὐχὶ τὶν μεροληιπτικὶιν διά- 

θεσιν τῖις περιουσίας, ἀλλ᾽ ἁπλὴν διαίρεσιν αὐτῖις μεταξὺ 

τῶν τέκνων καὶ τὸν προσδιορισμὸν τῶν ἀντικειμένων, ἅτι- 

να κατὰ τὴν νόμιμον μοίραν δέον ἵνα περιέλθωσι εἰς ἕκα- 

στον τῶν κληρονόμων. Μ; Σ..18.{158}1 

Προκειμένου περὶ διαθήκχις τοῦ πατρὸς πρὸς τὰ ἴδια τέ- 

1. Διὰ τὶν ὀύνταξιν διαθήκης ἀνιόντων ὑπὲρ κατιόντων ἁπαι- 

τεῖται μόντι ἧι δήλωδις τοῦ διαθέτου, ἥτις δέον νὰ ἤναι ἔγγραφος 

καὶ νὰ περιέχῃ ἰδίᾳ αὐτοῦ χειρὶ τῖιν χρονολογίαν, τὰ ὀνόματα τῶν 

κατιόντων καὶ τὸ ἐνὶ ἑκάστῳ καταλειπόμενον ποσὸν ὁλογράφως, 

οὐδενὸς ἑτέρου τύπου ἀπαιτουμένου. Ἡ ἐν τοιαύτῃ, διαθήκη ἐγκα- 

τάστασις ἐξωτικῶν εἶναι ἄκυρος, τοὐναντίον δὲ κληροδοτήματα, 

καταπιδτεύδεις καὶ ἀπελευθερώσεις ὑπὲρ τοῦ ἑτέρου τῶν ὀυζύγων 

ὡς καὶ ὑπὲρ παντὸς προσώπου μῖι κατιόντος, ἰσχύουδιν ἐὰν ἐγένον- 

το ἐνώπιον μαρτύρων. Ἡ οὔτω Ουνταχθεῖσα διαθήκπ δὲν ἀνατρέ- 

πει προγενεδτέραν ἔννομον, τοὐναντίον δ᾽ ἀνατρέπεται αὕτη δι' 

ὑότέρας ἐννόμου. 
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κ 346 , . ’ - ᾽ Ν . . 
κνα καὶ ἐν γένει περὶ διαθήκιις τῶν ἀνιόντων πρὸς τοὺς 

ἀμέσως κατιόντας ἀρκεῖ ἁπλῶς ἡ ὑπογραφὴν τοῦ διαθέτου 

οὐδεὶς ὃ’ ἕτερος ἀπαιτεῖται τύπος. Μ. Σ. 71 (1886). 

ζ΄) Διαθήκη ὀτοατιωτικί, 

Ὅτι δὲ ἐν ταῖς τοιαύταις περιπτώσεσι συνιστᾶται ἐκ τῶν 

πόμων ἡ ἀνυπόγραφος καὶ ἀμάρτυρος διαθήκη, δῆλον ἐκ 

τῶν στρατιωτικῶν, οἷς διὰ τὴν τοῦ πολέμου ἀνάγκιιν καὶ 

τοὺς κινδύνους ἐφιᾶσιν οἱ νόμοι ὡς βούλονται καὶ ὡς δύ- 

νανται διατίθεσθαι: ἐν γὰρ τῷ ΔΕ΄ τῶν Βασιλικῶν νόμων 

βιθλίῳ, κεφ. Μ΄’ καὶ ΜΑ’ φησίν, «ἐὰν ὑπαγορεύση στρατιώ- 

της διαθήκην καὶ 1ιὴ φθάση γραφῖιναι δεχόμεθα καὶ ο" 

μεῖα τῖις διαθήντις, ὥστε εἴτε ἐν τῇ ξιφοθήικῃ Τν τῇ ἀσπίδι 

εἴτε εἰς τὸν κονιορτὸν τοὐτέοτιν εἰς τὴν γῖιν ἐγγράψη ἔχειν | 

τὸ βέδαιον», καὶ πάλιν, «οἱ μὴ δυνάμενοι στρατιωτικῶς δια- 

τίθεσθαι εἴτε ἄρχοντες ἐπαρχιωταί εἰσιν, εἴτε τινες ἕτεςοι, 

ἐὰν ἐν τῷ πολέμῳ καταλειφθέντες ἀποθάνωσι, διατίθενται 

ὡς ἂν βούλονται καὶ ὡς ἂν δύνανται»: καὶ παρακατιὸν «ἐὰν 

οἱ τοιοῦτοι τὰς γυναῖκας ἲι τοὺς παῖδας ἣν τοὺς φίλους Τι ὡς 

ἐν κεφαλαίῳ οἱουδήποτε γένους ἀνθρώπους ἀγαπῖισαι βοι- 

ληιθείησαν τὰς τῆς τελευταίας βουλήσεως ὃ αθέσεις οἱῳδή- 

ποτε τρόπῳ δύνανται καὶ βούλονται διατιθεάτωσαν», κἂν 

τῷ τέλει συμπεραίνων φησί, «καὶ τὴν τοιαύτην βούδαισιν 

αὐτῶν ἰσχυρὰν εἶναι θεσπίζομεν». Δῖιλον οὖν ἐκ τῶν εἰρη- 

μένων τοὺς ἐν πολεμικαῖς ἐφόδοις καὶ ἀνάγκαις καὶ ὑπε- 

ρορίῳ φυγῇ τελει τῶντας τιὶν ὑποκεῖ θαι τῇ νομικῇ ἀκρι- 

θείᾳ, ἥτις ἀπαιτεῖ τοὺς ἐλευθέρως καὶ ἐκτὸς τοιούτων κιν- 

δύνων διατιθεμένους καὶ ἐν φιλία διάγοντας ὡνισμένους 

τὸν ἀριθμὸν ἔχειν μάρτυρας καὶ ὑπογραφαῖς θεθαιοῦσθαι, 

ὅπου γε κἀκείνοις δι’ ἀνάγκην ἐνίοτε ὁ ἑπταδικὸς ἀριθμὸς 
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τῶν μαρτύρων μέχρι τοῦ τριαδίκου ὑφαιρεῖ καὶ καταθι- 

θάζεται. Γρ. Π. Σ. (11143) (16. Κριτίου σ. 199). 

π΄. ᾿Επικίύρωδις δ:αθήκης.ἶ 

Κατὰ τὸ 19 ἄρθο. τοῦ περὶ καθηκόντων τῶν μελῶν τοῦ 

Συμθουλίου ΙΚανονισμοῦ, πᾶν ἔγγραφον περὶ διαθηκῶν, ἐῑ- 

διδόμενον ὑπὸ ἀρχιεοέων, θέλει θεωρεῖσθαι ἐπίσημον ὑπὸ 

τοῦ Συιιθοι:λίου. Μ. Σ. ΤΙ (18659). 

Λίαν ἐσφαλμένος ἐστὶν ὁ ἰσχυρισμὸς τῖις αἰτούσης ὅτι 

ἡ, ἐν τῇ διαθίικπ ἰδιόχειρος ἐπιθεθαίωσις δύο καὶ οὐχὶ τοιῶν χειρος ἐπιθεθαίωσις δύο καὶ οὐχὶ τρ 

Πατριαρχῶν καθιεοοῖ οὐ μόνον τὸ γνήσιον τῖις ὑπογοαφῖις 

καὶ τὸ ἀξιόπιστον τῶν ὑπογραφομένων, ἀλλὰ καὶ τὴν νο- 

μιμότιτα τοῦ περιεχοµένου καὶ τὶιν γνησιότητα τοῦ ἐγ- 

γράφου, διότι δῖιθεν εἶναι ἀδύνατον νὰ τεθῇ, ἡ πατριαρχικὴν 

ἐπιθεθαίωσις εἰς ἔγγραφα ἀνάξια καὶ ψευδῖ. Τι παράνομα, 

λίαν ἐσᾷ αλιιένος δ᾽ ἐστί, διότι τὴν μὲν ἐπικύρωσιν τῶν ὕπο- 

γραφῶν οὐδεμία ἀρχὴ δύναται ν᾿ ἀρνηθῇ εἰς τὸν αἰτοῦντα 
4 . ο... κ Α “ος 7. -, 2 , ε ῃ 

ταύτην, ἐκτὸς ἐὰν ἐν τῷ περιεχομένῳ τοῦ ἐγγράφου ὑπάρ- 

χπι πρᾶξις ἀντιθαίνουσα εἰς τὶιν διιµοσίαν τάξιν καὶ τὰ χριι- 

στὰ ἤθη, ἐὰν δὲ τὸ ἔγγραφον εἶναι ἀνάξιον Τὶ ψευδὲς ἣν 

παράνομον ἣ τούτων ἐξέλεγξ:ς εἶναι ἔργον τοῦ δικαστιι- 
ν 9 ν 

ρίου, ὥστε οὐδέποτε ἡ ἐπικύρωσις τῖις γνπισιότητος τῆς ὕπο- 

γραφῖις τινος συνεπάγεται καὶ τὶν ἐπικύρωσιν τῆς ἰξιο- 

|. Ὅπως ἐκτελεσθῶσι τυθεονητιικκῶς. αἱ διατάξεις διαθήκης τι- 

νός, δέον ἵνα αἴτη ἴιναι ἐπιγεκιρωμένπ παρὰ Πατριάρχου, Ἠπτρο- 

λίτου ἢ ᾿Επισκόποι', οἵτινες ὃτικνυροῦσδι τὸ γνήσιον τῶν ἐν αὐτῇ 

ὑπογραφῶν τοῦ διαθέτουν καὶ τῶν μαρτύρων. Ἡ ἐπικύρωσις δύνα- 

ται νὰ γίνῃ καὶ ἱ!πὸ τοῦ ἀρχιερατικοῦ ὑπιτρόπου, οὗτινος ἵν ὑπο- 

γραδῖ ἀμγιδθητοιιέντι ἐπικιροῦται ὑπὸ τοῦ ἀρχιεοέως. 
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πιστίας τοῦ ὑπογεγραμμένου καὶ τὶνν γνησιότητα τοῦ ἐγ- 

γράφου. (᾿Απόφασις τῶν δύο Σωμάτων). Μ. Σ. 33 (1875). 

Ἐνεκρίθη ἵνα γραφῇ τῷ αἰτοῦντι Μητροπολίτη ὅτι, ἂν 

ὀρθόδοξος χοιστιανὸς ὑπήκοος ξένης δυνάμεως συντάξῃ 

τν διαθήκην αὐτοῦ καὶ παρουσιάσῃ αὐτὴν πρὸς ἐπικύρω- 

σιν, δύναται ἵνα ἐπικυρώση, αὐτήν, ἂν δὲν ὑπάρχῃ. τὸ οἱ- 

κεῖον προξενεῖον. Πρ Ἱ. Σ. 19 Σόρίου 1889. 

Άκυρος εἶναι ἡ ἀπόφασις τοῦ Μπτροπολιτιικοῦ Δικαστη- 

ρίου Καισαρείας ἀκυρώσαντος τὴν ἐπίδικον διαθήκην, φέ- 

ρουσαν τὴν ἐπικύρωσιν τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου καὶ 

ἀντιπροσώπου τοῦ Μητροπολίτου Καισαρείας, διότι καὶ μό- 

νον δὲν ἔφερε τὴν ἐπικύρωσιν αὐτοῦ τοῦ Μητροπολίτου 

Καισαρείας, κατὰ παρερµμηιννείαν τῖις Βεζυρικῖις ἐγκυκλίου 

τῖις 99 Τζεμαγιοὺδλ ἀχῖρ 1907. Μ. Σ. 94189 (1894). 

Ἔν 

Ἡ ἐν τῇ διαθήκη γιγνομένη μνεία τοῦ χρέους δὲν δύνα- 

ται νὰ χρπσιμεύση ὡς τίτλος πρὸς ἀπόκτησιν δικαιωμά-ων 

Ι. Κατὰ τὸ ἐν ἰσχύϊ ῥωμ. δίκαιον ἡ διαθήκη δέον ἵνα περιέχῃ 

ἐπὶ ποινῇ ἁκυρότητος ἐγκατάδτασιν κληρονόμου, διιλουμένην 

κατὰ πάντα οἱονδήποτε τρόπον: ὡριδμέναι ἐκφράσεις δὲν ἁπαι- 

τοῦνται, τοὐναντίον καὶ ἂν παντάπασι δὲν ἀναφέρεταί τι ἐν τῇ 

διαθγκγι περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ κληρονόμου, ἡν ἐγκατάδτασις θεω- 

ρεῖται νόμιμος, ἂν ἐξάγηται ἓκ τῆς διαθήκης ἵν βούλγυιδις τοῦ διαθέ- 

του περὶ τοῦ προσώπου, ὅπερ ἤθελε νὰ ἐγκαταστήσῃ κληρονόμον. 

Πᾶς τις δύναται διὰ διατάξεως τελευταίας βουλήόδεως νὰ δια- 

θέδη, ἐλευθέρως τὴν περιουδίαν αὐτοῦ ὑπὲρ ἐνὸς Τι πλειόνων, ὀκτὸς 

ἂν ῥπτὸς νόμος περιορίζῃ την ἐξουσίαν αὐτοῦ ταύτην, εἴτε ὡς πρὸς 

τὸ ποόϑωπον τοῦ διαθέτου, εἴτε ὡς πρὸς τὸ τοῦ κληρονόμου: οὕτω: 

Δ΄) Τοῦ δικαιώματος τοῦ διατιθέναι στεροῦνται, 
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ὑπὲρ τοῦ διαθέτου καὶ τῶν κληρονόμων αὐτοῦ κατὰ τοὺς 

κανόνας, «ὅσα ὅν τις ὑπὲρ ἑαυτοῦ φάσειεν Τι γράψειε ταῦτα 

μηδὺ αὐτὸν ὠφελεῖν μπδὲ τοῖς δανεισταῖς προκρίνειν» 

(Νεαρὰ 48. 1.1) καὶ «οἱ λόγοι τοῦ τελευτήσαντος, ἐν οἷς 

α’, οἱ παράφρονες, οἵτινες μόνον κατὰ τὰ φωτεινὰ διαλείμματα 

τῆς παραϑροδύνης δύνανται νὰ ὀυντάξωσι διαθήκην. 

β’. οἱ δικαδτικῶς κεκπρυγµένοι ἄδωτοι, ἐκτὸς ἂν κατὰ τῖν 96 

νεαρὰν Λέοντος ᾗ διαθήκχ, αὐτῶν «οὐδέν τι τοῦ ἀσώτου ὀφθείη 

ἔχουσα». 

Υ. οἱ ἐκ γενετῆς κωφάλαλοι' οἱ δὲ μι ἐκ γενετῆς ὀυντάττουσιν 

ἐγκύρως μόνον ἰδιόγοαδον διαθήκτιν. 

δ᾽, οἱ ὑπεξούδιοι δύνανται νὰ διαθέδωδι μόνον τὸ ὀτοατιωτικὸν 

καὶ οἱονεὶ ὀτοατιωτικὸν αὐτῶν χρπμάτιον, τῇ ὀυναινέδει δὲ τοῦ 

πατρὸς αὐτῶν καὶ τὸ πατρικόν. 

ε’, οἱ ἄνηθοι, ἥτοι ἄρρενες 1ιήπω τὸ 14 καὶ θήλειαι μήπω τὸ 12 

δυμπληρώδαντες ἔτος. 

Ἡ κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀνικανότπτος ὀυνταχθεῖόα διαθήκη εἷ- 

ναι ἄκυρος καὶ ἂν βραδύτερον ἐκλείψηῃ. ὁ λόγος τῆς ἀνυκανότητος. 

Β’ ᾿Ανίκανοι πρὸς τὸ κληρονομεῖν ἓκ διαθή1εσις εἶναι, 

-ᾱα’, οἱ οὕπω συνειλημμένοι κατὰ τὸν θάνατον τοῦ διαθέτου. 

6', αἱ ἀσέμνως βιοῦσδαι γυναῖκες. 

Υ’, τὸν πένθιμον ὀνιαυτὸν παραθᾶσα χήρα δὲν δύναται νὰ 

καταλίπῃ εἰς τὸν σύζυγον αὐτῆς πλέον τοῦ τρίτου τῆς ἰδίας πε- 

ριουδίας. 

δ΄, οἱ αἱρετικοὶ καὶ παραθάται. 

ε’, τὰ ἄδιιλα ποόσωπα, τὰ μὴ παοιδτάµενα ὡς ὡρισμένα δυδικὰ 

πρόσωπα, καὶ περὶ ὧν ὁ διαθέτης δὲν δύναται νὰ ἔχῃ ὡρισμένην 

ἰδέαν, ἐπίσης δὲ καὶ τὰ νομικὰ πρόσωπα: ἀλλὰ τοῦ κανόνος τούτου 

πολλαὶ ὑπάρχουσιν ἐξαιρέσεις, διότι ὁ διαθέτης δύναται νὰ διαθέσῃ 

την περιουσίαν αὐτοῦ ὑπὲρ ἀποτροφψῆς πενήτων, ὑπὲρ ἀναρούσεως 

αἰχμαλώτων, ὑπὲρ ναῶν, ὑπὲρ Φιλανθρωπικῶν καθυδριηιάτων καὶ 

ἐν γένει ὑπὲρ παντὸς νομικοῦ προσώπου, κεκτημένου τὸ δικαίωγια 

τοῦ κληρονομεῖν. 

5’, οἱ εἰς 6’ γάμον ἐλθόντες γονεῖς δὲν δύνανται νὰ καταλείζωσι 



312 | Διαθήκη καὶ κωδίκελλος ὃ 2. 

κατέγραύαν αὐτὸν χρεωστεῖοθαι πρὸς ἀπόδειξιν οὐκ ἀρκοῦ- 

σι» (Βασ. 99. 1. Ν. 1, 41). Μ. Σ. 59 (1866). 
Αἱ αὐστηραὶ ἀρχαὶ τοῦ Ρωμ. δικαίον περὶ τυπικῖις ἐν- 

στάσεως κλιιρονόιου ὡς ἀπαραιτήτου προσόντος τῖις δια- 

θή1ηις καὶ ἐπ᾿ αὐτῖις τῖις ρωμαϊκῖις αὐτοκρατορίας ἐμετριά- 

σθησαν, ὥστε ἐπὶ τοῦ Ἰουστινιανοῦ αὐτοῦ, ἤρκει ὁπωσδή- 

τῷ ἑτέρῳ συζύγῳ πλέον τοῦ καταλειφθέντος εἰς ἓν ὑκ τῶν τέκνων 

τοῦ προτέρου γάμου, τὸ τὴν ἐλάττονα μερίδα λαμθάνον. 

ζ’, ἀνίκανοι νὰ κληρονομίδωσιν ἀλλίίλους εἶναι οἱ αἱμομί- 

κται, τὰ ἐκ τῆς αἱμομιξίας τέκνα καὶ οἱ ἐτοιοῦτον ποοτρέψαντες 

γάγον. 

Γη Ὁ διαθέτης ὀφείλει νὰ καταλίπῃ. εἰς ὡρισμένους ὀυγγενεῖς 

αὐτοῦ, τοὺς ἀναγκαίους καλουιένους 1κληιρονόμοιις, ποθοότόν τι 

τῆς ἐξ ἀδιαθέτου ἀνικούδις αὐτοῖς µερίδος, ὅπερ νόμιμος μοῖρα 

καλεῖται, καὶ ὅπερ ἂν μὲν 4 ἣ ἵνττονες κλιιρονομικαὶ μερίδες ὑπάρ- 

χωθιν εἶναι τὸ τρίτον, ἑὰν δὸ πλείονες τῶν 4, τὸ ἵνμιόυ τῆς ἐξ 

ἀδιαθέτου κὀπρονομικῆς μερίδος" ἀλλὰ προκειμένου περὶ ἀπωτέ- 

ρων κατιόντων οἷον ἐγγόνων, κατὰ τὴν κρατοῦσαν γνώ]ιπν, ἐὰν ἡν 

ἐξ ἀδιαθέτου μερὶς ἑκάότου εἶναι τὸ τέταρτον Γι πλέον τῆς ὅλης 

περιουσίας ἡ νόμιμος μοῖρα εἶναι τὸ τρίτον τῆς ἐξ ἁδιαθέτου, ἐὰν 

δ᾽ ἦναι μικροτέρα τοῦ ἑνὸς τετάρτου τῆς ὅλης περιουδίας, ἵν νόμι- 

μος μοῖρα ἀνέρχεται εἰς τὸ Ίνιόυ τῆς ἐξ ἀδιαθέτου. 

Δικαίωιια νομίμου μοίρας ἔχουσι, 

αἱ, ἅπαντες οἱ κατιόντες τοῦ ἀποθιώδαντος, οἱ ὃξ ἁδιαθέτου 

κληρονόμοι αὐτοῦ ὄντες. Οἱ κατὰ πλήριι υἱοθεσίαν θετοὶ καὶ οἱ 

εἰσποινιθέντες αὐτεξούσιοι ἔχουσι δικαίωµα νομίμου μοίρας ἐπὶ τῆς 

πιριουσίας τοῦ θετοῦ πατρός, οὐχὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ ϑυσικοῦ, 

τοὐναντίον δὲ τὰ κατ᾽ ἀτελῖ, υἱοθεσίαν τέκνα. Οἱ παρὰ γυναικὸς 

ὁπωόδήποτε υἱοθετιθέντες ἀπολαύουσι νομίμου μοίρας ἐπὶ τῆς 

περιουσίας τῆς θετῆς μητρός, τὰ δὲ νόθα τέκνα ἐπὶ µόνις τῆς 

περιοιδίας τῆς μιτρὸς αὐτῶν. 

6’, πάντες οἱ ἀνιόντες, οἱ κατὰ βαθ..ὂν ἐγγύτεροι καὶ ἐξ ἀδιαθέ- 

του κλτιρονόμοι τοῦ ἀποθιώδαντος. πὶ τῆς κὀπρονοµίας τοῦ εἰς- 

ποιπθέντος αὐτεξουσίου καὶ τοῦ κατὰ πιληΐρυι υνοθεθίαν θετοῦ,ἂν μὲν 
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ποτε νὰ ἐξάγηται ἡ ἔνστασις ἐκ τῶν ἐκφράσεων αὐτοῦ τοῦ 

διαθέτου, Τ,. 34 Εἰσ. 4ο Ιεᾳ. (2.20) Ίμεκ 15 6. 4ος ἰεεῖ. (0.29), 

τοιαύτιι δὲ πρόθεσις τοῦ συντᾶξαι διαθήκπν καὶ ἐνστῖναι 
, ., » - ; δα ᾽ ’ κ ἡ ε κληιρονόμους εὕρηται ἐν τῷ προκειμένῳ ἐγγράφῳ, ἐν ᾧ ὁ 

διαθέτης λέγει «..... ἀπεφάσισα νὰ κάμω τὴν παροῦσάν 

μου διαθήκην ἵνα διαθέσω καὶ διατάξω τὴν κινητὴν περιου- 

οὗτος διατελῇ ὑπεξούδιος τῷ θετῷ πατοὶ κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀπο- 

θιώδεως αὐτοῦ, δικαίωµα νομίμου μοίρας ἔχουσιν ὁ θετὸς πατὴρ 

καὶ ἵν φυσικὶν μήτηρ, ἂν δὲ τοὐναντίον ἧναι αὐτεξούσιος μόνον οἱ 

φυσικοὶ γονεῖς αὐτοῦ. 

Υ’, οἱ ἀμφιθαλεῖς Ίι ὁμοπάτοιοι ἀδελφοί, ἀλλὰ μόνον ἂν ἐν τῇ 

διαθήκῃ ἐγράφη κληρονόμος πρόσωπον αἰσχρόν. 

Πρὸς ἀνεύρεσιν τῆς νομίμου γο΄ρας συναοιθμοῦνται πάντες ὅδοι 

ἤθελον προσέλθῃ ἐξ ἁδιαθέτου εἰς τῖν ικληοονομίαν ἂν μῖι ὑπῆρχε 

διαθήκπ, καὶ ὁ ἀπόκλπρος καὶ πὶ ἄπορος καὶ ἄπροικος χήρα καὶ 

οἱ ἀτελῶς υἱαθετιθέντες. Ἡ νόμιμος γερὶς ὑπολογίζεται ἐπὶ τῆς 

καθαρᾶς τοῦ κλπρονοµμουμένοιυ περιουδίας μιτὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν 

χοεῶν καὶ τῆς δαπάνης διὰ τῖιν κιιδείαν αὐτοῦ: καταλογίζονται δ᾽ 

εἰς αὐτὶιν τὰ παρὰ τοῦ διαθέτου δοθέντα πρὸς τὸν ὀκοπὸν τοῦτον, 

ᾗ προὶξ καὶ ἐν πρόγαμος δωρεά. | 

Τοὺς ἀναγκαίους κληρονόμους αὐτοῦ κατιόντας ἣὶ ἀνιόντας ὁ 

διαθέτης ὑποχρεοῦται νὰ ἐγκαταθτιιόι Τι νὰ ἀποκληρώσῃ ἕνεκα λό- 

γων ὁριζο, ένων ὑπὸ τῆς 115 Ἱουδτινιανείου Νεαρᾶς ἐν κεφ. γ᾽, διό- 

τι ἄλλως ἵν διαθήντι ἀκυροῦται ὡς ἄδτοργος, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐγκα- 

τάδτασιν, ἐπερχομένπς τῆς ὑξ ἀδιαθέτου διαδοχῆς, ἔρρωται δ᾽ ὅσον 

ἀφορᾷ τὰ κληροδοτήματα καὶ τὰς λοιπὰς διατάξεις αὐτῆς. ᾿Επίσης 

οἱ ἀδελφοί, ὧν προύτι:'.10η αἰσχρὸν ποόόωπον δικαιοῦνται νὰ προς- 

θάλωσι διὰ τῆς μέμψεως τῖιν μὴ μνπμονεύσασαν ἣὶ παρανόμως ἁπο- 

κλποώσαδαν αὐτοὺς διαθήκην. Ἐν {ἡ δὲ περιπτώσει ὁ ἀναγκαῖος 

κ)προνόμος ἐγράψτι μὲν ὡς τοιοῦτος ἐν τῆ διαθήκῃ, ἀλλ᾽ εἰς ὑπέ- 

λαττον τοῦ κατὰ νόμιμον μερίδα ὀφειλομένου, τότε ἵν μὲν διαθήκη 

δὺν προσθάλλεται, ἀλλ᾽ ὁ κληρονόμος ἔχει προσωπικὸν δικαίωµα, 

ἵνα ζητίισῳ. τῖν συμπλίρωσιν τῆς νομίμου μερίδος αὐτοῦ, Περὶ 

τούτων ὅρα καὶ Ὦ 9 
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σίαν µου ....... ἅπαντα διατίθηµι καὶ ἀφίνω ἐξ ὅλης ψυχῖις 

καὶ ...... εἰς τοὺς ὑππρετήσαντας κτλ. “Ὅθεν διορίζω νὰ 

λάθωσιν αὐτὰ ἅπαντα τὰ εἰρπιιένα ὁ Δ. Φ., ἡ Κ. Μ, καὶ ὁ 

Π. Α. κτλ. αὕτη ἐστὶ ἡ τελευταία µου βουλὴν καὶ γνώμη καὶ 

καθολικὶν θέλησις ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων κτὸ........», 

ἐξ ὧν ἐκφοάσεων προφανῶς δείκνυται ὅτι ὁ διαθέτης ἐθού- 

λετο συντάξαι διαθήκην καὶ διέθετο ὑπὲρ τριῶν ἀτόμων 

τὶιν κιντιτὴνν αὐτοῦ περιουσίαν: αὕτη δὲ ἡ ἔνστασις ἱκανὴν 

καὶ νόμιμός ἐστι, 1. 9 1, 5 ἆ6 Ἰογθᾷ. Ιη5ί. (28, 5), καὶ ἔτι 

μᾶλλον ἀφοῦ ληφθῶσιν ὑπ᾽ ὄψει ἥ τε νῦν ἄγνοια τῶν ἆπαι- 

τουμένων διατυπώσεων καὶ ἡ ἔννοια μεθ" ἧς ἡ τελευταία 

τοῦ ἀποθιώσαντος βούλησις περιθάλλεται. Μ. Σ. 99 (1867). 

Δὲν εἶναι ὀρθὸς ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν ἐναγουσῶν ὅτι ἡ, ένα» 

γομένηι, θεωρεῖται ἀπόκληρος καθὸ συζευχθεῖσα μεθ᾽ ἑτερο- 

δόξου, διότι κατὰ τὸν νόμον (᾿Αρμ. ΕΒ. ι’, Θ.), οἱ γονεῖς δι- 

καιοῦνται ν᾿ ἀποκλπρώσωσι τὸ τέκνον ὃ ἐξώμοσε τὶιν θρη- 

σκείαν αὐτῶν, ἀλλ.’ ὁ συζευγνύμενος μεθ’ ἑτεροδόξου δὲν 

δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἐξομόσας, καίτοι τῶν τοιούτων γά- 

μων μῖι ἀναγνωριζομένων ὑπὸ τῆς ᾿Εκκλησίας. 

Μα δι 

Κατὰ τὸν νόμον δὲν ἐπιτρέπεται τοῖς γονεῦσι τὸ ἀποκλη- 

ροῦν τὰ ἴδια τέκνα, ἀλλ) ἐπὶ μόνοις τοῖς ἐν αὐτῷ μνημο- 

νευομένοις λόγοις, μεταξὺ τῶν ὁποίων δὲν ἀναφέρεται καὶ 

ἡ. ἰδιοτροπία. | Μ. Σ. ϐ (1878). 

Οὐκ ἔρρωται ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν ἐναγόντων ὅτι ὁ διαθέτης 

κατέστησε κληρονόμον αὐτοῦ πρόσωπον ἄγνωστον, εἰπὼν 

ὅτι καθιστᾷ κληρονόμον τὸν υἱὸν αὐτοῦ Παῦλον, ἐνῷ δὲν 

εἶχεν υἱὸν φυσικὸν μήτε θετόν, ὡς μὴν ὑπάρχοντος ἐπισήμου 

ἐγγράφου υἱοθεσίας, διότι ὁ διαθέτης παραλαθὼν τὸ ἐνα- 

γόµενον βρέφος δύο ἡμερῶν καὶ ἐπιμεληθεὶς περὶ τῖις βα-. 
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πτίσεως, διατροφῖις, ἀνατροφῖις καὶ ἐκπαιδεύσεως αὐτοῦ, 

εἶχε πάντοτε παρ᾽ ἑαυτῷ καὶ ἐθεώρει καὶ ἐνόμιζεν υἱὸν αὖ- 

τοῦ, δοὺς καὶ τὸ ἴδιον ἐπώνυμον, οὗτινος ἀνέκαθεν ἐποιεῖ- 

το χρῖισιν, ὥστε ἐκ τῖις διαθήκπς ἐξάγεται σαφῶς ὅτι ὁ 

ϑιαθέτης ἐγκατέστησε κληρονόμον αὐτοῦ τὸν Παῦλον ΓΕ. 

καὶ οὐχὶ πρόσωπον ἄγνωστον. Μ. Σ. 4 (1878). 

Δὲν εἶναι ἀκυρωτέα ἡ διαθήκη τοῦ ἀποθιώσαντος, ὡς 

μὶι περιέχουσα ἔνστασιν κληρονόμου, διότι εἶναι μὲν ἀλγι- 

θὲς ὅτι τὸ πάλαι ἀπητεῖτο ἀναγκαίως ἡ, ἔνστασις κληρονό- 

μου, σκοπὸς δὲ τῖις διατάξεως ταύτης ἦν ὅπως ὁ ἔχων 

ἀξιώσεις ἐπὶ τῖις περιουσίας τοῦ ἀποθιώσαντος ἀπευθύνε- 

ται πρὸς τὸν κληρονόμον, ἀλλ᾽ ἐπειδὺι βαθμηδὸν ἐμετριά- 

σθη ἡ αὐστπρότις τῶν διατυπώσεων, αἵτινες ἀπητοῦντο ἐν 

τῇ διαθήκη, κατὰ δὲ τὸν Ἰουστινιανὸν εἶναι πλέον ἀδιά- 

φορον διὰ ποίων λέξεων γράφεται ὁ κληρονόμος, ἀρκεῖ 

ὅπως ἐκ τῖις ἐκφράσεως αὐτοῦ ἐξάγηται ἡ πρόθεσις τοῦ 

διαθέτου, ἐνταῦθα ὃ’ ὁ ἀποθιώσας γράψας κληροδοτήματα 

εἰς ὡρισμένα μέρη ἐπήνεγκεν ὅτι ἀφίησι τὴν λοιπὴν αὐτοῦ 

περιουσίαν πρὸς τοὺς κληρονόμους αὐτοῦ, μολονότι ἄλλως 

ὁ ἐν τῇ διαθ΄ κπ αὐτοῦ διορισμὸς ἐκτελεστῶν ἀναπληροῖ 

τιν ἔνστασιν κλπρονόμου, δυναμένων τῶν ἐχόντων ἀξιώ- 

σεις ἐπὶ τῖις περιουσίας νὰ στραφῶσι κατ᾿᾽αὐτῶν, ὡς ἔπρα- 

ξαν καὶ οἱ ἐκκαλοῦντες, κιν΄ισαντες τήν τε ἀγωγὴν καὶ 

τὶνν ἔφεσιν αὐτῶν κατὰ τῶν ἐκτελεστῶν τῖις διαθήκης. 

Μ. Σ. 10 (1979). 
Ἕκαστος κύριος ὢν ἀπόλυτος τῖις περιουσίας αὐτοῦ, δύ- 

ναται ἐνόσῳ ζῆ ἵνα μεταθάλη θέδᾳισιν καὶ ἀνακαλέσας τὴν 

προγεγονυίαν διαθήΊπιν νὰ συντάξῃ ἑτέραν, ἐκτὸς ἂν Όια- 

τελῇ, εἰς κατάστασιν ἀπαγορεύσεως. Μ. Σ. 108 (1888). 

Ὑπεθλήθη τῇ Α. ΘΟ. Παναγιότητι ἡ ἑξῆς ἐρώτησις: «Μπὶ- 
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τρὸς ἐγκατασταθείσας κληρονόμου ἐν διαθήκη τοῦ υἱοῦ 

αὐτῖις, διαθέτοντες τὴν περιουσίαν αὐτοῦ ὑπὲρ ξένων προ- 

σώπων καὶ ἐγκταλιμπάνοντος εἰς τὴν μητέρα του τὶιν νό- 

μιιιον μεοίδα της, ζητεῖται ὁποία ἐστὶν ἡ νόμιμος αὕτη 

τῖς μπτρὸς μερίς, ὑπαρχόντων καὶ ἀδελφῶν τοῦ κλπρονο- 

μουμένου, μὶν μνημονευομένων ἐν τῇ διαθήκῃ» ᾿Απαντῶ- 

μεν ὅτι τοῦ Αὐτοκοάτορος Ἰουστινιανοῦ ἐν τῇ, ριπ’ Νεαρᾷ 

ὁρίσαντος τὴν νόμιμον μερίδα τοῦ τέκνου, ἐν ᾗ περιπτώσει 

ὁ ἀποθιώσας ἀνιὼν ἑνός ἐστι παιδὸς πατὴρ Τι δυοῖν Τι τριῶν, 

εἰς τὸ τρίτον τῖις περιουσίας τῶν ἀποθιούντων γονέων καὶ 

νομοθετοῦντος, «τούτου κρατοῦντος ἐφ᾽ ἁπάντων τῶν προ- 

σώπων ἐφ᾽ ὧν ἐξ ἀρχῖις ὁ τοῦ πάλαι τετάρτου τῖις ἴπο']ῖ- 

61050 νενομοθέτηται Δόγος»,τοῦ δὲ ᾿Αρμ.ἐν βιθλ..Β.0΄, 10-19, 

λέγοντος «ὅτι ἀναγκαίως καὶ ὁ ἄπαις ἀποθνήσκων φαλκί- 

διον ὀφείλει τοῖς γονεῦσιν αὑτοῦ, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ τρίτον 

τῖις περιουοίας αὑτοῦ» καὶ «πάλιν θυγατρὸς ἀτέκνου τε- 

λευτιισάσης ἐπὶ διαθήκη καὶ ἀμφιθολίας γενομένης περὶ 

τὸ σύμφωνον ὁ Μάγιστρος διὰ τὸ συμπαθὲς ἔκρινεν ἵνα 

λάθῃ, ὁ πατὴρ τὸ τρίτον οὐ τῆς προικὸς ἀλλὰ τῆς πάσης 

περιουσίας τῖις θυγατρός»: καὶ αὖθις «υἱὸς τελευτῶν καὶ 

διαθήκπν γράφων δι᾽ εὐτελοῦς ληγάτου τῶν γονέων ἐμνήσθη 

καὶ τὶν αἰτίαν τοῦ μὶι πλειόνων τούτους ἀξιῶσαι ἀπέδωκε 

τὸ μπιδὲν παρ᾽ αὐτῶν ἀπενέγκασθαι πώποτε, καὶ τὰ πολλὰ 

πάνυ τούτοις περιὼν χορπγῖισαι: ἀλλὰ τὸ ἡμαρτημένον 

ἐκείνου δικαστικὸν τοῦ Μαγίοτρου διωρθώσατο ψήφισμα, 

τὸ γ᾽ τῖις πάσης περιουσίας τούτου τόν γε πατέρα καὶ τὴν 

μπτέρα νομικαῖς ἐπιταγαῖς ἀπολαθεῖν βεθαιῶσαν», ἡ νόμι- 

μος τῖις μητρὸς μερὶς ἐστὶ τὸ τρίτον τῖις καθαρᾶς περιου- 

σίας τοῦ κλιρονομουμένου μετὰ τὶν ἀφαίρεσιν τῶν χρεῶν. 

αὐ-οὔ, καθόσον μάλιστα οἱ ὀδελφοὶ ἐνταῦθα οὐκ ἔχουσι 
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τὸ δ.ιιαίωμα τῖις μέμψεως κατὰ τὸν νόμον. Κἰς ἔνδειξιν 

τούτου ἐξεδόθη ἡ παροῦσα νομικὶν ῥήτρα φέρουσα καὶ τὴν 

στθασιιίαν πατριαρχικῖιν ἐπιθεθαίωσιν. 39 Ἰουνίου 1888. 

Κατ᾽ ἔθ-μον ἰσχύον ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Μυριοφύτου ἀναγνω- 

ρισθὲν δ᾽ ὡς πασίδπλον ὑπὸ τοῦ Ἐπισκ. Δικαστηρίου Μι'- 

ριοφύτού ὁ πατὴρ ζῶν ἔτι δύναται νὰ διανείμῃ τὴν περιου- 

σίαν αὐτοῦ νομίμως καὶ κατὰ βούλησιν εἰς τὰ τέκνα αὐτοῦ 

καὶ νὰ καταλίπῃ διὰ διαθήΊαις τὶν ἐναπολειφθεῖσαν πε- 

ριουσίαν εἰς τὴν σύζυγον αὐτοῦ, μὴ δικαιουμένων τῶν 

τέκνων νὰ ζητήσωσι τὴν ἀκύρωσιν αὐτῖις Τι ἑτέραν κλπρο- 

νομίαν παρὰ τῶν ἐκ διαθήτιις κληρονόμων. 

Μ. Σ. 195 (1999). 
Ἐν τεριπτώσει καθ’ ἣν δύο ἔγκυροι ὑπάρχουσι διαθῆ. 

᾽ . ς 

και τοῦ αὐτοῦ διαθέτου (οὐχὶ ὅμως ὡς ἐπὶ τοῦ προκειµέ- 

νου ἡ μία τοῦ Α ἀδιαθέτου καὶ ἡ ἑτέρα τοῦ αὐτοῦ διαθέτου 
πάρ ε Ζ Ὁ ΓΈ Ακ. . [ο - 

Α καὶ ἑτέρου 7 ἡνωμένως), περὶ ὧν ἄδηλον τὶς ἡ µεταγε- 

νεστέρα τῖις ἄλλης, ἀμφότεραι ἰσχύουσιν ἐκ παραλλήλου, 

καὶ ἡ τῖις περιουσίας διακατοχὴ δίδοται εἰς τοὺς δι’ ἀμφο- 

τέρων ἐγκαθισταμένους κληρονόμους, καθότι ἀμφότεραι αἱ 

δέλτοι ὑποτίθενται ὅτι ἀποτελοῦσι μίαν καὶ μόνην δια- 

θήκανΝ 16 0Δ (91.11) Μ. Σ. 3900 (1899). 

Ἐν τῷ ζητήματι τῖις ἐξετάσεως τοῦ ταὐτοχρόνου ἣν μὴ 

δύο διαθηκῶν λαμθάνεται ὑπ᾽ ὄψιν ὁ χρόνος τῖις συντά- 

ξεως καὶ νομίμου καταρτίσεως τῶν διαθηκῶν, οὐχὶ δ᾽ ὁ χρό- 

νος τῖις παρακαταθέσεως ἐν τῷ συμθολαιογραφείῳ ἣν ὁ χού- 

νος τῆς συντάξεως τῖις περὶ παοακαταθέσεως ἐκθέσεως. 

Μ. Σ. 900 (1899). 

Πλημμελής ἐστιν ὁ ἰοχυοισμὸς τοῦ ἐφεσείοντος ὅτι ἡ ἐν 

λόγῳ διαθήνπ δὲν παριέχει ῥητὴν ἐγκατάστασιν κληρονό- 

μου, διότι δὲν λέγει μὲν ῥητῶς ὁ διαθέτης ὅτι ἐγκαθίστησι 
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κλπρονόμον αὐτοῦ τὸν δεῖνα, ἀλλ᾽ ἐις διαφόρων χωρίων τῖις 

διαθήικις σαφῶς καὶ ῥητῶς ἐξάγεται ἡ τελευταία αὐτοῦ 

βούλησις ὅπως ἡ περιουσία αὐτοῦ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ 

ἰδίου καὶ τῆς συζύγου αὐτοῦ περιέλθπ εἰς τὴν κυριότητα 

τῶν κοινῶν ἐλεῶν τῖις πόλεως Ἰωαννίνων καὶ μείνῃ, περι- 

ουσία αὐτῖις, τοὐτέστι προσωρινῶς μὲν ἐγκαθίστησι κλπιρο- 

νόμον τὴν σύζυγον αὐτοῦ, μέχρις οὗ αὕτη διατελ'ῇ ἐν τοῖς 

ζῶσι, μετὰ ταῦτα δὲ τὰ κοινὰ ἐλέη τῖς πόλεως Ἰωαννίνων. 

Μ. Σ. 77 (1896). 

Ἡ αἴτησις τῶν καθ’ ὧν ἡ ἀναψπλάφησις ὅπως ἡ. Ἐ. Ὁ. 

κπρυχθῇ ἔκπτωτος παντὸς δικαιώματος ἐπὶ τῖις κληρονο- 

μίας τοῦ πατρὸς αὐτῆς, ὡς ἐλθοῦσα εἰς σύμθασιν μετὰ δια- 

φόρων προσώπων ζῶντος ἐκείνου καὶ παραχωρήσασα τού- 

τοις τὰ κλιιρονομικὰ δικαιώµατα αὐτῖις, ἀπορριπτέα ἐστι, 

διότι ἀργοῦσα περιῖιλθεν εἰς ἀχρπστίαν ἡ, διάταξις τοῦ νό- 

µου, ἣν ἐπικαλοῦνται οἱ ῥηθέντες καὶ καθ’ ἣν ἡν περιουσία 

τοῦ δωροῦντος αὐτῖιν εἰς τρίτους κλιιρονόμους ἐν ἀγνοίᾳ 

τοῦ ζῶντος συγγενοῦς αὐτοῦ ἀφαιρεῖται μὲν ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

περιέρχεται δὲ εἰς ὄφελος τοῦ δημοσίου καὶ δὲν ἐφαρμόζε- 

ται σήμερον, ὡς ἀνήκουσα εἰς τὰς διατάξεις ἱστορικῖις ἐπο- 

χῖις αἵτινες ἀφεώρων τὸ δημόσιον. 

Μ. Σ. 987 (1890). 

1 δ 6. 

ε . - ΙΝ , 9 / ε ε - 7 
Ἡ κατὰ τῖις διαθήΊαις ἐναντίωσις, ὡς οἱ θεῖοι νόμοι φα- 

1. Ἡ διαθήκιηι εἶναι ἀνέκαθεν ἄκυρος ὅταν ὁ διαθέτης ὀτερῆται 

τῆς πρὸς τὸ διατιθέναι Ἱκανότπτος, ὅταν δὲν ἐτπρήθπιόαν αἱ κατὰ 

τὸν νόμον ἀπαιτούμεναι διατυπώσεις κατὰ τῖιν ὀύνταξιν αὐτῆς, 
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σὶ παρὰ τοῦ ἀμνπμονεύτου κινεῖται, ἡ δὲ μέμψις παρὰ τοῦ 

ἔλαττον τοῦ Φφαλκιδίου λαμθάνοντος. 

Γρ. Π. Σ. 1740 Κ. Κριτίου σ. 208). 

Ἡ προγενεστέρα διαθήκτι ἀνατρέπεται ὑπὸ τῖις µεταγε- 

νεστέρας τελείας οὔσης. Γρ. Π. Σ. 1140 Κ. Κριτίου, σ.208. 

Καὶ διαθήκν, καὶ κωδίκελλος ἂν ἧτο τὸ προκείμενον ἔγ- 

γραφον, πάλιν ἀναιρεῖται μὲ τὶιν δύναμιν τῆς δευτερογε- 

νοῦς αὐτῷ καὶ γνησίας ὡς εἴρηται διαθήις, «οἱ πρὸ τῖις 

διαθήκης γὰρ οὐκ ἰσχύουσιν εἰ μὶι βεθαιωθῶσιν ἐν αὐτῇ, 

ἓν μεταγενεστέρῳ κωδικέλλῳ Τι ἄλλως ἀποδειχθῇ. ὁ διαθέμε- 

νος βουληθεὶς αὐτοὺς ἐρρῶσθαι» εὔδηλον ὃ)εἶναι ὅτι ὁ μα- 
/ » -- ’ 2 2 να 7 καρίτης ἐν τῇ, διαθήκῃ του διόλου ἀμνημόνευτον καταλεί- 

καὶ ὅταν ὁ γεγραμμένος ικλιρονόµος ὀτερῆται τῖϊς πρὸς τὸ μνημο- 

νεύεόθαι ἱκανότητος. 

Ἡ ἀρχικῶς ἔγκυρος διαθή κ. ματαιοῦται ἐὰν ἅπαντες οἱ γεγραμ- 

μένοι κὀπρονόμµοι καὶ οἱ ὑποκατάότατοι αὐτῶν ἀποθιώσωσι πρὸ τοῦ 

διαθέτου, Τι πρὸ τῆς ἀποικκτήθδεως Τι παραπομπῆς τῆς κληρονομίας, 

ὡς καὶ ἂν καταδτῶδιν ἀνίκανοι πρὸς τὸ κὀπρονομεῖν, ἀποποιπθῶσδι 

τὴν κληρονομίαν, Τι ἀτονήσῃ ἵν αἵρεσις ὑψ” ὃν. ἐγράφιιδαν. 

Κατ᾽ ἀυφοτέρας ταύτας τὰς περιπτώσεις ἐπέρχεται { ἐξ ἁδια- 

θέτου διαδοχή, ἀκυρουμένων παθῶν ἐν γένει τῶν διατάξεων τῆς 

διαθήκιις. Περὶ ἄλλων λόγων ἀῑυρότητος τῆς διαθήκης ὅρα ἃ 3. 

Ἥ ἔγκυρος διαθτικη ῥήγνυται καὶ δι᾽ ἀνακλίιδεως, τοῦ διαθέτου 

ἀπολύτως δικαιουμένοι! ἀνὰ πᾶσαν ὀτιγμῖιν ν᾽ ἀνακαλέσῃ τὴν δια- 

θήκτιν αὐτοῦ ἤ τινας τῶν διατάξεων αὐτῆς ὡς ἀκολούθως: 

α’) Διὰ ὀυντάξεως μεταγενεστέρας ἐγκύρου: ἐὰν μεταξὺ πλειό- 

νων διαθηκῶν τοῦ αὐτοῦ διαθέτου δὲν ὑφίσταται ᾗ κατὰ χρόνον 

προτεραιότης, Ἰόχύουόι πᾶσαι ὡς µία καὶ μόνηι διαθήκη. 

6) Ἔργῳ, διὰ καταὀτροφῆς τοῦ ἐγγράφου τῆς διαθήκης, δια- 

γραφῆς τῶν ἐν αὐτῇ, κτλ. 

Υ) Διὰ δηλώσεως περὶ ἀνακλίιδεως αὐτῆς, βεδαιουμένης διὰ 

τριῶν μαρτύρων ἣι διὰ πράξεως δικαστικῆς, καὶ γινομύνης μετὰ 

παρέλευσιν δέκα ἐτῶν ἀπὸ τῆς δυντάξεως τῆς διαθήκης. 
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πει τὸ γράμμα ἐκεῖνο καὶ μηδὲ ἀναφορὰν οὐδαμοῦ ποιεῖται, 

Γρ. Πατρ. Ν6ρίου 1810. 

Πᾶσα προγενεστέρα διαθήκη καὶ ἔγγραφος οὗσα ἀνατρέ- 

πεται διὰ μεταγενεστέρας τελευταίας διατάξεως τοῦ αὐτοῦ 

διαθέτον’. (᾿Άρμ. ΕΒ. Α. 99). Μ. 5. 50 (1861). 

Ναὶ ἂν ὑποτεθῇ ὅτι διὰ τῆς προθαλλομένηις διαθήκης 

διατίθεται περιουσία ἀλλοτρία, τοῦτο κατὰ νόμον δὲν ἀνα- 

τρέπει τὴν διαθήκην. Μ. Σ. 30 4569). 

Ἡ πεοκειιέντι διαθήνιι εἶναι προσθληιτέα ἐπίσιις 1ταὶ 

διότι δι᾽ αὐτῖις καθίσταται καθολικὶν μὲν κλπρονόμος τῆς 

διαθέτιδος ἡ ἀδελφὴν αὐτῖις, ὡς ἁπλίι δὲ κληροδόχος μνη- 

μονεύεται ἡ μονογενὴς αὐτῖς θυγάτιρ καὶ νόμιμος ιλιι- 

ρονόιιος. Ἄ-τις{-|ΠΘΤ 0}. 

Μι μνπμονευολένου ἐν διαθήκη, πατρικῇ τέκνου τινός, 

ἡ διαθήκπι αὕτη ἀκυροῦται ὡς ἀφιλόστοογος καὶ ἐπέοχεται 

ἡ ἐξ ἀδιαθέτου διαδοχή. Μ. Σ. Ί (1814). 

Ὁ νόμος δὲν χορηγεῖ τοῖς ἀδελ}γοῖς τῖιν κατὰ τῆς διαθή- 

κης τῶν ἀδελφῶν μέμύιν, εἰ ιιὶν ὁσάκις κληρονόμος ἐγράφη 

αἰσχρὸν πρόσωπον. Μ. Σ. ἢ (1814). 

"᾽Ακυρουμένιις τῖις πρωτοδίκου ἀποφάσεως, ὡς αὴ ἔχον- 

τος τοῦ ἐφεσιόλήτου τὸ δικαίωμα ὅπως παραστῇ, ὡς ἐνά- 

γων Τι ἐναγόμενος ἐν τῇ δίκῃ ταύτῃ, μηδεμιᾶς ὃ οὔσης ἀν- 

τιδικίας, τὸ δικαστήριον δὲν δύναται ἵνα λάθῃ αὐτεπαγ- 

γέλτως ὑπ’ ὄψιν τὰς ἐναντίον τῖις διαθήκης ὡς ἀκυρωτέας 

ἐνστάσεις τοῦ ἐφεσείοντος. Μι Ὁ; δι ο 

Εἰς πάντα ἐνδιαφερόμενον, ἑπομένως καὶ εἰς τὸν σύζυγον 

ἐπιτρέπεται νὰ  ποοσθάδι ὡς ἄκυρον τὴν διαθήκπν τῖς 

συζύγου αὐτοῦ, ὅστις ὅμως δὲν δύναται νὰ κινήση κατ᾽ 

αὐτῖις μέμήιν. Μ. Σ. ϐ (18160), 

Πᾶς δ’ ἔχων νόμιμον συμφέρον δικαιοῦται ἵνα προσθά-. 
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Ωω ’ . » . ’ » ε ’ Ρ λα. διαθήκην τινὰ εἴτε ὡς πλαστήν, εἴτε ὡς περιέχουσαν 

ἀτελείας, ὡς ἐκ τῶν ὁποίων ἐπέρχεται ἡν ἀνατροπὶι αὐτῖις, 

ἐν δὲ διάταξις τοῦ ᾿Αρμενοπούλου (Ε,τ’.1), καθ” ἣν εἰς τοὺς 

λοιποὺς συγγενεῖς πλὶιν γονέων, παίδων καὶ ἀδελφῶν δίδε- 
| } 

ται τὸ δικαίωμα ἵνα προσθάλωσι διαθήκην τινὰ ὡς πλα- 

στήν, οὐδὲν ἄλλο προτίθεται Τι τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν λοι- 
- - . - - Ρ . - 9 ’ 

πῶν συγγενῶν ἀπὸ τοῦ κινεῖν μέιιψιν κατὰ τῖις δ:αθήκης, 

ὡς ἐξάγεται καὶ ἐκ τοῦ τίτλου, ὃς ἐστὶν ἐπὶ κεφαλῖις τῖις 

διατάξεως, δὲν ἀποκλείει ὅμως αὐτοὺς τοῦ δικαιώματος 
- - 9 - 9 Λ - ” ε αι) ’ 

τῖς προσθολῖις αὐτῖις ὡς πδιαστῖις, ἤτοι ὑπὸ γενικωτέραν 

ἔννοιαν ἐχούσης πᾶν εἶδος ἀκυρότητος. 

Μ. Σ. 90 1811): 
Κατὰ τὸν νόμον (᾿Ἄρμ. ΚΕ. σ') τὴν τῖις ἀφιλοστόονου δια- 

ν | 

θήκης κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ δωρεᾶς μέμψιν δι- 

καιοῦνται νὰ ἐγείρωσι μόνον οἱ παῖνες, εἰς μίαν δὲ μόνον 

περίστασιν καὶ οἱ ἀδελῆοί, οὐχὶ δὲ καὶ ἡ ἄπορος καὶ ἄπροι- 

κος χήρα. Μα 16-20 

Καὶ ἐν ΤΠ περιπτώσει ἤθελεν ὑποτεθῖι ὅτι οἱ ἐφεσείοντες 
. - ε / 2 ” τ τ; . ” 

διὰ. τῖις ῥπθείσιις ἐξοφλήσεως ἀπεδέχθησαν τὴν διαθήκην, 
- [η 

οὐχ ἧττον ὅμως, ἀφοῦ κατόπιν ἐπληροφορήθησαν ὅτι ἡ ῥη- 

θεῖσα διαθήκιι πλείστους ὅσους ἀκυρώσεως πεοιέκει λό- 

νους, ὡς προϊὸν δόλου»ὁ νόμος χοοπιγεῖ αὐτοῖς τὸ δικαίωιια 

ὅπως ὡς νόμ!μοι κληρονόμοι ζητήσωσι τὴν ἀκύρωσιν αὖ- 

τῖις καὶ διεκδικήσωσι τὴν ἐξ ἀδιαθέτου ἀνήκουσαν αὐτοῖς 

κληρονομίαν. (Βασιλ.. Ἐν ια’, 9). Μ. Σ. 20 (1817). 

Κατὰ τὸν νόμον (Δομ. 1, ι΄, Το) ὁ θετὸς υἱὸς κλπρονο- 

μεῖ τὸν πατέρα ἐξ ἀδιαθέτου ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχη διαθήκη, 

ὡς ἐπὶ τοῦ ποοκειμένου, { δὲ ὕπαρξις νομίμου διαδόχου 

καὶ κλιιοονόμου τ. ἀποθιώσαντος, ἤτοι τοῦ θετοῦ αὐτοῦ 

υἱοῦ ἀποκλείει τοὺς λοιποὺς ἐκ πλαγίου συγγενεῖς παντὸς 

21 
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δικαιώματος προσύολῖις τῆς διαθήκης, διότι τότε μόνον δύ- 

νανται οὗτοι νὰ προσθάλωσι διαθήκην τινά,καὶ ἐν περιπτώ- 

σει ἀκυρώσεως αὐτῆς ὑπεισέλθωσιν ἐξ ἀδιαθέτου εἰς τὴν 

διαδοχὴν τοῦ κλιρονομουμένου προσώπου, ὅταν δὲν ὑπάρ- 

χωσιν ἀπ’ εὐθείας κλπρονόμοι αὐτοῦ. Μ.Σ. 90 (1880). 

Κατὰ τοὺς νόμους τοῦ Ῥωμαϊκοῦ καὶ Βυζαντινοῦ δικαίου, 

οἵτινες διέπουσι τὰ καθ’ ἡμᾶς (Βασ. 95.14 Ν. 110. 1), ὁσά- 

κις ὁ κληρονόμος δὲν δηλώση, ἐντὸς τῖις ὡρισμένης προ- 

θεσμίας τὴν περὶ παραδοχῖις Τι ἀποθολῖις τῖις κληρονομίας 

θέλνισιν αὐτοῦ θεωρεῖται ὡς ἀποδεχθεὶς τὴν κληρονομίαν. 

Μ. Σ. 94 (1881). 

΄Αστοργος καὶ ἑπομένως ἄκυρος εἶναι ἣ προκειμένη δια- 

θήκπα, διότι οὐ μόνον δὲν καταλείπει ἡ, διαθέτις εἰς τοὺς 

ἀναγκαίους αὐτῖις κληιρονόμους τὶιν νόμ-μον μοίραν, ἀλλὰ 

καὶ ὁ ἐν τῇ διαθήκη, ὅρος τῖις προικίσεως τῶν τέκνων αὐ- 

τῖις ὑπὸ τῖις κληρονόμου τῖις καὶ ἐφεσειούσπς ἐξήρτηται 

ἐκ μόνης τῖις θελήσεως αὐτῖις. Μ. Σ. 140 (1889). 

Πᾶς ὁ προτιθέµενος νὰ ποοσθάληι τὴν διαθήκην ταύτην 

ὀφείλει ἵνα ἀπευθυνθῇ κατὰ πρῶτον ἐνώπιον τοῦ Πρωτοδί- 
ει 

κου Δικαστηρίου τῖις Μητροπόλεως Ῥόδου, εἰς ὃ ὑπάγεται 

τὸ χωρίον ἔνθα συνετάχθη αὕτη, ἡ ἔνστασις ὃ’ αὕτη, δλμο- 

σίας τάξεως οὖσα, δύναται νὰ προταθῇ κατὰ πᾶσαν τῖις δί- 

κης στάσιν. Μ. Σ. 192 (1889). 

Ἐπειδὴ, ἐν τῇ διαθήκῃ ταύτῃ, ἧις αἰτεῖται ἐπίσημον ἀντί- 

γοαφον ὑπολανθάνει ἡ παραποίησις ἑνὸς ὀνόματος, ὑπάρ- 

χουσι δὲ καὶ ἕτεραι ἐλλείψεις, ἕνεκα τῶν ὁποίων δὲν εἶναι 

δυνατὸν νὰ δοθῇ, ἀκριθὲς ἀντίγραφον, τὸ Συμθούλιον δὲν 

ἐνέκρινε τὶιν ἔκδοσιν ἐπισήμου ἀντιγράφου, ἐπέτρεψε δὲ 

τῷ αἰτοῦντι ἵνα λάθῃ ἁπλοῦν ἀντίγραφον. 

Πρ. Μ. Σ. 95 Σεπτεμθρίου 1891, 
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Καλῶς ἐκινήθη ἣ προκειμένη, ἀγωγὶν περὶ κύρους διαθήι- 

κιις κατὰ τοῦ ἐναγομένου, ὄντος οὐχὶ μόνον ἁπλοῦ ἐκτε- 

λεστοῦ τῖις διαθήκης τοῦ ἀποθιώσαντος, ἀλλὰ καὶ κατόχου 

μέρους ἱκανοῦ τῖις περιουσίας αὐτοῦ.Πρ.Μ.Σ.20 Ἰουν.1891. 

Κατὰ τὸν νόμον (Βασιλ. 93, 15, 3, 4) ἡ διαθήκη δὲν ἀκυ- 

ροῦται ἐὰν παρέλθωσι 10 ἔτη ἀπὸ τῆς συντάξεως αὐτῖις, 

ἐκτὸς ἐὰν ἐντὸς τοῦ χρονικοῦ τούτου διαστήματος ὁ διαθέ- 

τις παρουσίᾳ μαρτύρων ἐδήλωσεν ὅτι δὲν θέλει νὰ ἔχῃ 

αὕτη. κῦρος, ἐξ οὗ συνάγεται ὅτι ὁ διαθέτης εἶναι πάντοτε 

ἐλεύθερος ἵνα μεταθάλη θέλησιν. Μ. Σ. 174 δὶς (1899). 

Ἡ διαθήκη, ἀνακαλεῖται διὰ συντάξεως δευτέρας ἐγκύ- 

ρου διαθήκης ἀνατρεπούσης τὴν πρώτην, Ἶν διὰ τῖις περὶ 

τούτου ἐπισήμου δηλώσεως ἐνώπιον μαρτύρων. (’Αρμεν. 

Ε. α΄, 26). Μ..Σ. 195 (1899: 

Ὁ ἀποδεχθεὶς καὶ ἐκτελέσας διαθήκτιν καὶ κωδίκελλον 

δὲν δύναται εἶτα ν᾽ ἀνατρέψῃ. τὰς ἰδίας πράξεις, προσδάλ- 

λων τὸ κῦρος αὐτῶν. Μ,Σ; 318 (1884). 

Ἡ ἀγωγὶι περὶ τῖις παρὰ τοῦ ἁρμοδίου δικαστηρίου ἁκυ- 

ρώσεως διαθήκας, οὐδενὸς ὑπάρχοντος κληρονόμου, ἐγεί- 

ρεται κατὰ τῶν ἐκτεδεστῶν τῖις διαθήκης ταύτης. 

Μ. Σ. 398 (1894). 

Κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου (Κωδ. 6. 323.37 καὶ Βασ. 

ΛΒ΄. 3.37) καὶ τὴν κοινὴν γνώμην τῶν συγγραφέων, ἁπλῆ 

ἀνάκλησις τῖις διαθήκης δὲν ἔχει νόμιμον ἀποτέλεσμα;εἰμὴ 

μόνον ἐὰν ᾗ περὶ αὐτῖς δήλωσις γίνῃ ἐνώπιον τριῶν μαρ- 

τύρων ἴι συντασσομένης περὶ τῖις δηλώσεως δικαστικῖις 

ἐκθέσεως καὶ ἂν ἀπὸ τῖις συντάξεως τῖις διαθήκης παρτιλθον 

΄ιδῃ δέκα ἔτι, Τι δὲν παρτιλθον μὲν εἰσέτι, μέλλουσιν ὅμως 

νὰ παρέλθωσι μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ διαθέτου. 

Μ. Σ. 991 (1895). 



324 Διαθήκη καὶ κωδίκελλος 8 4. 

᾿Ὄρθός ἐστιν ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς ἐφεσιθλήτου, ὅτι ἡ ἀντί- 

δικος παραδεξαιιένΊι τὴν διαθήκην καὶ συναινέσασα εἰς τὶιν 

ἐκτέλεσιν αὐτῆς, ὅπερ ἐξάγεται καὶ ἐκ τοῦ ὅτι ἐνῷ ὁ ἐκτε- 

λεστὴς τῖις διαθήκης ἐνπσχολεῖτο περὶ τὴν ἐκτέλεσιν, αὕτιι 

εἰς οὐδὲν εἶχε προθῖι μέτρον ἐναντίον τῖις διαθήκης ταύτης, 

τότε δὲ μόνον προσέθαλε τὸ κῦρος αὐτῖις, ὅταν ἐζητήθη 

καὶ ἡ ἐκ μέρους αὐτίς καταθολὶν τῶν ἀναλογούντων μερι- 

δίων τῖις διαθέτιδος, δὲν ἐδικαιοῦτο δὲ κατόπιν ἵνα προθά- 

δι ἐνστάσεις κατὰ τοῦ κύρους τῖις διαθήκης, αἵτινες ἐκαλύ- 

φθησαν. Μ.Σ. 3903 (1950). 

- 1 5 4. 

Ὁ ἐναγόμενος ἐκτελεστὶις τῖις διαθήκης, μὴ ἐνεργήσας 

κατὰ τὸ ἐπιθεθδπμένον αὐτῷ καθῖικον ὅλα τὰ μέσα, ὅσα 

χοοιιγεῖ αὐτῷ ὁ νόμος πρὸς διεκδίκιισιν τῶν ὀφειλομένων τῷ 
’ [οι] , ΄ ΟΝ φ ος 3 9 Ωω ’ 

μακαρίτῃ διαθέτῃ, ἀνηκόντων ὃ ἤθη εἰς τὰ κλγιροδοτνιθέντα 
, . , , ᾽ “’ τς, ΄ . ο 

μέρπ, ὑπόχοεώς ἐστιν ἵνα ἐξασφαλίσῃ τὸν κὀπιοοδόχον Πα- 
. . 2 . - ΄ ᾽ ον [2 . -- 

τοιαρχικὸν Ναὸν ἐπὶ τῶν καταλειφθέντων αὐτῷ ὑπ) τοῦ 

μακαρίτου διαθέτου δύο κλιιροδοτημάτων. ΝΜ. 5. 15 (1873). 

Ὁ ἐκτελεστὶς τῖις δ'αθήικς δὲν εἶναι ἀτομικῶς ὑπεύθυ - 

Ι. Ὁ διαθέτης δύναται νὰ διορίόή ἐν τῇ διαθήκῃ Τν τῷ κωδι- 

κέλλῳ αὐτοῦ ἕνα Τι πλείονας ὃ«τελεδτάς, λαϊκοὺς Τι κληρικούς, ἄν- 

δρας ἴι γυναῖκας, κεκτημένους τὶιν ἱκανότητα τοῦ διεξάγειν τὰ εἰς 

αὐτοὺς ἀνατιθέμενα ἔργα. Οὐδεὶς ὑποχρεοῦται νὰ δεχθῇ τὸν διορι- 

σιὸν αὐτοῦ ὡς ἐκτελεστοῦ, ἀλλ᾽ ἅπαξ ἀναλαθὼν δὲν δύναται πλέον 

ν᾽ ἀποχωρήσῃη, ἐκτὸς ἂν ἕνεκεν εὐλόγου αἰτίας ἀποθαίνει αὐτῷ 

ὁπιζίιμιος Τι ἀδύνατος {ι ἐκτέλεσις τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. Ἔογα 

τοῦ ἐκτελεστοῦ εἶναι ἵν ἐπίθεόις τῶν σφοαγίδων καὶ ἡ ἀπογραφῖι τῆς 

κληρονομίας, ἄν τινες τῶν κλγρονόμων ἦναι ἀντιλικοι Τι ἀπόντες, 

-ᾖ 
ί 
1 
Δ 
{| 
ο 1 

ΤΙ 
κ. 

δ. 
Ἱ 
] 

Ν᾿ 
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νος εἰς πλιοωμὴν τῶν κλποοδοτημάτων, ἀλλ᾽ τιθικῶς μό- 

νον εὐθύνεται ἀπέναντι τῶν κλδπιοοδόχων. Μ.Σ. 91 (1887). 

Ὁ ἐναγόμενος δὲν δύναται νὰ ἀποθάληι τὴν ἰδιότητα ἐκ- 

τελεστοῦ, ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἐνάγοντες ζητοῦσι τὴν ἀκύρωσιν τῖις 

διαθήκης, ἐὰν δ᾽ οὗτος ἐζήτησε καὶ ἐπέτυχε τὴν ἐπικύρω- 

σιν αὐτῖις, τοῦτο οὐδόλως βλάπτει τὰ δικαιώµατα αὐτῶν, 

Πρ. Μ. Σ. 33 Ἰουνίου 1888. 

Ὁ ἀντίδικος δὲν δύναται ν᾽ ἀπούάδαι τὶνν ἰδιότιτα ἐκτε- 

λεστοῦ διαθήκης, καίτοι ἐκτελέσας τὰς διατάξεις αὐτῖις, ἐνό- 

σῳ οἱ ἐνάγοντες ζητοῦσιν τὴν ἀκύρωσιν τῖις διαθήκης ταύ- 

της μετὰ τὶιν ἐκτέλεσιν αὐτῖις, καθ’ ἂν οὐδεμία ἠγέρθη ἀμ- 

φισθήτησις κατὰ τοῦ κύρους αὐτῖς. Μ. Σ. 139 (1889). 

Νόμιμός ἐστιν ὁ ἰσχυρισμὸς τῖις ἐφεσειούσης ὅτι, ἀποθα- 

νόντος τοῦ ἐκτεδλιεστοῦ τῖις ἐν λόγῳ διαθήκης, τοῦ καὶ ἐνά- 

Ύοντος ἐν τῷ πρωτοδίκῳ δίκη ὑπὸ τὶιν ἰδιότητα αὐτοῦ ταζ- 

την, νομίμως ἀπευθύνεται ἡ προκειμένη ἔφεσις αὐτῖις κατὰ 

δύο ἐκ τῶν σημαντικωτέρων κλπροδόχων τῖις διαθήκης; 

μὶι περιεχούσης ἔνστασιν κληρονόμου, συμφώνως τῷ ἄρθυ. 

93 Ἐμπ. Δικ., καθ” ὃ ἡ ἔφεσις γίνεται κατὰ τοῦ δικασθέν- 

τος ὡς ἐνάγοντος ἣν ἐναγομένου Ἰν κατὰ τῶν ἐκπροσωπούν- 

των αὐτούς, προσθείσις ὃ’ ὅτι ἡ ἔφεσις δὲν ἶντο δυνατὸν 

καὶ ἵν ἐκτέλεσις τῶν κληροδοσιῶν: δικαιοῦται δὲ πρὸς τοῦτο ἵνα ἐπι- 

λγιφθῇ, τῆς κλπρονοµίας δικαστυκῶς, ἵνα παρέμθῃ καὶ παρασταθῆ εἰς 

πᾶσαν δίκην ἀφορῶσαν τὸ κῦρος τῆς διαθή1ενις ἤν τινων διατάξεων 

αὐτῆς, καὶ ἔχει δικαίωμα ἀγωγῆς κατὰ τῶν κλποονόμων καὶ πκλι- 

ροδόχων πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν διὰ τῆς διαθήκης ἐπιθαλλομένων τυ- 

χὸν αὐτοῖς ὅρων. 

Τὰ καθήκοντα τοῦ ἐκτελεστοῦ, εὐθυνομένου διὰ δόλου καὶ πᾶ- 

όαν ἀμέλειαν παύουσι διὰ τῆς ὁλοσχεροῦς ὀκτελέόεως τῆς διαθήκης, 

διὰ τοῦ θανάτου, διὰ τῆς παραιτήσεως καὶ διὰ τῆς παύσεως αὐτοῦ. 
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ν᾿ ἀπευθυνθῇ καθ’ ὅλην τῶν κληροδόχων πολλῶν ὄντων, 

καθ᾽ ὅσον ἄλλως ὁ νόμος ἐπιτρέπει ἵνα ἡ ἔφεσις ἀπευθύ- 

νηται οὐχὶ καθ’ ὅλων τῶν ὁμοδίκων ἀλλὰ κατά τινων ἐξ 

αὐτῶν. Μ. Σ. 905 (1896). 

------: 

ΛΙΑΊΤΕΡΟΣΕ 

Ἔα 

ΠΕΡ αμ τς 

6 1. Διατροφὴ ἓν γένει 
8. 42. Εὐθύνη τοῦ συζύγου πρὸς διατροφὴν τῆς συζύγου αὐτοῦ. 

8. 9. ᾽᾿Αμοιθαία γονέων καὶ τέχνων διατροφῆς ὑποχρέωσις. 

8 4. “Αρμιοδιότης τῶν δικαστηρίων πρὸς ἐχδίκασιν τῶν περὶ δικτροφῆς 

ὑποθέσεων. 

“εὑ! 

Ἐν τῇ, διατροφΏ ἐξυπακούεται πλὴν τῖις τροφῖις καὶ ἡ 

κατοικία, ὁ ἱματισμὸς καὶ ἡ θέρμανσις, δέον ἑπομένως 

ὅπως τὸ ποσὸν τῆς διατροφῖις ἐπαρκῆ εἰς ὅλα ταῦτα τὰ 

ἀντικείμενα. Μ. Σ. 13281888}; 

Ὁ ἀνήρ, γενόμενος ὑπαίτιος τῖις ἑύσεως τοῦ γάμου καὶ 

τῖις πρὸ αὐτοῦ ἐπιθλπιθείστις ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου τοπικῖις 

διαστάσεως, ὑποχρεοῦται κατὰ τὸ διάστηµα τοῦτο εἰς δια- 

τροφὶιν τῖις τέως συζύγου αὐτοῦ, ἥτις οὐδόλως ἀπόλλυσι 

τὸ δικαίωµα αὐτῖις τοῦτο, εἰ καὶ δὲν ἐζήτησεν αὐτὸ πρὸ τῖις 

διαλύσεως τοῦ γάμου, ὡς οὐκ ὀρθῶς ἐσκέψατο τὸ πρωτό- 

δικον δικαστήριον, διότι κατὰ τὸν νόμον (᾿Αρμ. Α. γ΄’. 1), 

1. Ὅρα δελ. 40 καὶ «᾿Εντέλεθιν»- ΄ 
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οὐδεμία ἀγωγὶν παραγράφεται ἐνόσῳ δὲν παρῆλθεν ὁ ὡρι- 

σμένος τῖις παραγραφῖις χρόνος. Μ. Σ. 94 (1885). 

Ὁ σύζυγος ὀφείλει διατροφὶιν εἰς τὶν σύζυγον αὐτοῦ 

καθ᾽ ὅλον τὸν χρόνον τῖις διαστάσεως αὐτῶν. 

Μ. Σ. 63 (1886). 

Συνεστῶτος τοῦ γάμου ὁ ἀνὴρ ὀφείλει ἵνα χορηγῇ, τῇ 

γυναικὶ αὐτοῦ ἀνάλογον πρὸς τὴν κοινωνικὴν αὐτῖις κατά- 

στασιν διατροφήν. Μ. Σ. 101 (1888). 
τις 

Νόμϊὶμός ἐστιν ἡ ὑπὸ τῖις ἐναγούσης ἀπαίτησις διατροφῖις 
φ ὁ . -- « , - - 2 » 7 ε ᾽ 

οὐχὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῖις ἀγωγῆς, διότι εὐθύνεται ὡς ἐγ- 

καταλείψασα τὸν συζυγικὸν οἶκον, ἀλλ) ἀπὸ τῖς ἡμέρας 

τῖις ὑπὸ τοῦ τέως συζύγου αὐτῖις ὑποθληθείσης ἐνώπιον 

τοῦ Ἠκκλπσ. Δικαστηρίου ἀνταγωγῖς, καθ’ ἣν οὗτος ἀφ᾽ 

ἑνὸς δηλώσας ὅτι συνεχώρησε τῇ, συζύγῳ αὐτοῦ διὰ τὴν 
-ἄ 3 ” - ς » - 2 ..:ε / « ιό 

πρᾶξιν ἐκείνπν, προσῖιψεν αὐτῇ ἀ}᾽ ἑτέρου τὴν κατηγορίαν 

τῖις ἐν ξέναις οἰκείαις διαμονῖις καὶ ἀνοικείου διαγωγῖῖς, 

ἣν μὶν δυνηθεὶς ἀποδεῖξαι κατέστη ὑπαίτιος τῆς λύσεως 

τοῦ γάμου. ΜΝ. Σ. 139 (1888). 

Συνεστῶτος τοῦ γάμου ὁ ἀνὴρ κατὰ νόμον εἶναι ὑπό- 

χρεως ἵνα φέρῃ. ἅπαντα τὰ βάρη αὐτοῦ, ἐν οἷς συµπερι- 

λαμθάνεται καὶ ἡ, διατροφὶι τῖις γυναικός, ἐπὶ δὲ τοῦ προ- 
, ὄν, αὶ 2 . - ε / - 5 - ἃ . ΓΝ αὶ ε 

κειμένου οὐχὶ ἀπὸ τῖις ἡμέρας τῆς ἀγωγῖις, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἧς ὁ 

σύζυγος ἔπαυσε χορηγῶν αὐτῇ, τοιαύτην. 

Μ. Σ. 138 (1889). 

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ὁ ἐφεσίόλπτος ἤθελεν ἀρνηθῇ, 

νὰ παοαλάθῃ τὴν σύζυγον αὐτοῦ εἰς τὸν συζυγικὸν οἶκον, 

εἶναι ὑπόχρεως εἰς διατροφὴν αὐτῖις, ἐν ᾗ συμπεριλαιθά- ἂν ς β- ) ν ν ν 

νεται ᾗ κατοικία, ἡ τροφὶι καὶ ὁ ἱματισμός, ὡσαύτως δὲ καὶ 

τὸ κοινὸν αὐτῶν τέκνον, ὂν τριετὲς καὶ χρῖιζον μπτοικῆς 

περιθάλγεως δέον ἵνα, ἕως οὗ εὑρίσκεται ἐν μικοᾷ ἡλικίᾳ, 
ν ν } ν νι Π 
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διαμένη παρὰ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, χοριγοῦντος ἐπίσιις τοῦ 

ἀνδρὸς τὰ πρὸς ὃ:ατροφὶιν αὐτοῦ. Ἱ. Ὁ 90 {1889}. 

Ὁ σύζυγος καὶ πατὴρ εἶναι ὑπόχοεως κατὰ νόμον ἵνα 

χοοπγῇ οὐ μόνον τὰ πρὸς διατροφὴν τῖις συζύγου αὐτοῦ 

συνεστῶτος τοῦ γάμου, ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸς διατροφὴν τῶν 

τέκνων αὐτοῦ ὡς καὶ τὰ τοῦ τοκετοῦ ἔξοδα. 

Μ. Σ. 119, 1δ1, 194 (1892). 

8ο} 

Ὁ ἀνὴρ διατελεῖ ὑπόχρεως διὰ τὰ εὔλογα χρέη εἰς τὰ 

ὁποῖα καὶ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ ἡ γυνὴ ὑποκύπτει πρὸς δια- 

τροφὴν τῖις οἰκογενείας. Μ. Σ. 95 (1869). 

Οὐδόλως δικαιοῦται ἡ διαδιιφθεῖσα Τι ὁ πατὴρ αὐτῆς ν᾿ 

ἀπαιτῇ, ὑπὲρ ἑαυτῖις ἔξοδα διατροφῖις παρὰ τοῦ πρώην 

συζύγου αὐτῖις, ἀφοῦ οὗτος δὲν ἀπέθαλεν αὐτὶιν ἐκ τῖις 

οἰκίας αὐτοῦ, ἀλλ” ἐκείνιι ἀνεχώοπσεν ἐξ αὐτῖς καὶ διὰ 

τῖις ἐπιιιονῖις της ὅπως μῖν ἐπανέλθῃ τοῦ λοιποῦ εἰς αὐτήν, 

προὐκάλεσε τὴν ἀπ’ ἀλλήλων διάζευξιν. Μ. Σ. ϐ (1879). 

Τότε μόνον ἣν γυνὶν δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ, παρὰ τοῦ ου- 

ζύγου της διατροφήν, ὅταν οὗτος ἀπέθαλεν αὐτὴν τῖις σι- 

ζυγικῖις οἰκίας Ἶν ἐγκατέλιπεν αὐτήν, ἐπὶ δὲ τοῦ προκειµέ- 

νου δὲν εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὁ ἀνακόπτων ἐγκατέλιπε τὴν 

|. Ὁ σύζυγος, ὡς φέρων τὰ βάρη τοῦ γάμου, ὀφείδει νὰ διατρέφῃ 

τήν σύζυγον αὐτοῦ Βασ. 107 ἃ ὃ (29.1), ᾿Αρῃν. 5 0 (2.89), καὶ καθ” ὃν 

ἔτι περίπτωσιν ἵν σύζυγος ἀπεμακρύνθι τῆς ουζυγικῆς οἰκίας, δὰν 

ὅμως ἠναγκάσθη εἰς τοῦτο ἕνεκα τῆς κακῖῆς πρὸς αὐτῖιν συμπεριφο- 

ρᾶς τοῦ συζύγου αὐτῆς, ἕνεκα τῆς ὁποίας κατέστη ἀφόρητος ἵν μετὰ 

τοῦ ἀνδρὸς συμθίωσις. (Απ. Αρ. Πάγου ᾿Αθηνῶν 110 (1874) καὶ 

250 (1875). ΄ 

ΡΝ “ἀγρνομλαΣ ικώ σος ο 2 ὦ 
.---ν- 
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σύζυγόν του εἰς ᾿Αδριανούπολιν, ἀλλ᾽ ἐλθὼν ἐνταῦθα δι) 

᾽ ὑποθέσεις του προσεκάλεσε καὶ ταύτην νὰ μεταθῇ εἰς τὴν 
. ε 

νέαν συζυνικὴνν οἰκίαν, αὕτη δὲ μὶν ὑπακούσασα εἰς τὴν 

συζυγικὶιν ταύτην πρόσκληισιν, οὐδὲν ἔχει διατοοφῖις δι- 

καίωμα: ἐὰν δ᾽ ἡ οἰκία, ὡς ἰσχυρίζεται, εἰς ἣν προσεκάλε- 

σεν αὐτὴν δὲν ἵιτο ἁρμοδία αὐτῇ. πρὸς οἴκησιν, ὤφειλε νὰ 

διλώση τῇ ἁρμοδίᾳ ἀρχῆ ὅτι εἶναι μὲν πρόθυμος νὰ συνοι- 

κήσι τῷ συζύγω, ἀλλὰ δὲν δύναται νὰ τὸ πράξῃ ἐν τῆ οἱ- 

κίᾳ ἐκείνῃ. Μ. Σ. 19 (1879). 

Ἐπειδὴ συνεστῶτος τοῦ γάμου ὁ ἀνήρ ἐστιν ὑπόχρεως 
3 

εἰς διατροφὴν τῖις ἰδίας αὐτοῦ συζύγου, κατὰ συνέπειαν ὁ 
5 Ζ 

ἐναγόμενος σύζυγος ὀφείλει ν᾽ ἀποδώσῃ, τῇ. ἐνάγοντι τὰς 

ἐπὶ ὀκτάμπνον γενομένας παρ᾽ αὐτοῦ δαπάνας εἰς ἰατρούς, 

φάρμακα καὶ διατροφὴν τῖις συζύγου αὐτοῦ.Μ.Σ. 19 (1575). 

Ὅταν ὁ ἀνῖιρ ἀπεθάλη τῆς οἰκίας τὴν σύζυγον αὐτοῦ, ὁ 

χορηγῶν αὐτῇ εἴτε δάνεια πρὸς διατροφὴν εἴτε τὰ πρὸς τὸ 

ζῆν ἀναγκαῖα δικαιοῦται ἵνα ἀπαιτίση, ταῦτα παρὰ τοῦ 

ἀνδρός. Μ. Σ. 91 (1811). 
Ὁ ἐναγόμενος σύζυγος εἶναι ὑπόχρεως εἰς τὶιν πληρω- 

μὶιν ἐξόδων κηδείας καὶ μνημοσύνου τῖις συζύγου αὐτοῦ, 

οὐχὶ ὅμως καὶ ἐξόδων νοσηλείας αὐτῆς, διότι ταῦτα περι- 

λαμθάνονται ἐν τῇ διατροϑῆ. Μι 211. 

Δὲν ὑπάρχει λόγος πρὸς ἐπιὐήφισιν διατοοφῖις, μὴ ἐπι- 

λυθέντος ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου τοῦ ζητήματος τίς τῶν συ- 

ζύγων ἐστὶν ὁ ὑπαίτιος τῖις διαταράξεως τῖις συζυγικῖις 

ἁρμονίας. Ἱ. Σ. 08 (1887). 

Τὸ Συμθούλιον διασκεύάμενον ἐπὶ τοῦ ζητήματος ἂν ἡ 

ἐνάγουσα ἔχει δικαίωµα Τι οὐ εἰς ἀπαίτησιν διατροφῖις, ἐπει- 

ὅὴν τὸ δικαίωµα τοῦτο ἐξήρτηται ἐκ τοῦ ζητήματος ἐὰν ἡ 
ΝΡ, ᾽ , ', . πα . « Ἀ 4 ΄ ὦ 

ἑναγονσα ἐγκατέλειψε την συζυγικῖιν ἕστιαν Ίο ἑναγομε 



330 Διατροφὴ 8 4. 

νος ἀπεμάκρυνεν αὐτήν, οὔτινος ὅμως ἡ λύσις διαφεύγει 

τὴν ἁρμοδιότπτα αὐτοῦ, καὶ ἐπειδὶι αὕτη ἀνηνέχθη ὅτι 

ἐδικάσθη ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου ἐν τοῖς Πατριαρχείο ς Δι- 

καστπρίου καὶ πρωτοδίκως καὶ κατ’ ἔφεσιν, ἀνέθαλε τὴν 

περαιτέρω διάσκεψιν εἰς τὴν προσεχῖι δικάσιμον, καθ᾽ ἣν 

ἐνέκρινεν ἵνα διέλθῃ, τὰς ἐπὶ τῖις συζυγιιῖις διαφορᾶς µετα- 

ξὺ τῶν αὐτῶν διαδίκων ἐκδοθείσας ἀποφάσεις τοῦ τε Ἐκ- 

κλγισιαστικοῦ Δικαστηρίου καὶ τῆς Ἱ. Συνόδου πρὸς σχη- 

ματισμὸν πεποιθήσεως ἐπὶ τοῦ προκειμένου θέματος. 

Πρ. Μ. Σ. ϐ Απριλίου 1888. 

5 3. 

Ὁ πατὴρ ὀφείλει διατρέφειν τὰ ἑαυτοῦ τέκνα, ἔν τισι δὲ 

περιπτώσεσι τὴν διαζευχθεῖσαν μὲν πενομένην δὲ σύζυγον 

αὐτοῦ (᾿Αρμ. Γ, ε΄, ΤΊ καὶ 18) Ν. 8 Πανδ. 40 αἰθηά1β. 

Μ. Σ. 88 (1865). 

Ἡ μήτηρ ἔχει δικαίωμα διατοοφῖις παρὰ τῶν τέκνων 

αὐτῖις, ἡ δὲ μονομερῶς ὑφ᾽ ἑνὸς τούτων γενομέντι διατρο- 

φὴν τῖις μητρὸς αὐτοῦ, μὶν γενοµένπ τῇ κοινῇ, συναινέσει 

τῶν διαδίκων, λογίζεται εἰς βάρος τοῦ διατροφέως, θεωρου- 

μένου δωρητοῦ ἐν τῇ, περιπτώσει ταύτῃ, Βασ. 5. 8 α΄. καὶ 

β΄. καὶ 17 περὶ ἐγκυμ. (91. 0), Βασιλ. 94 περὶ διοικύισ. 

πραγμάτων (17.1). Μ. Σ. 64 (1501). 

Ἡ διατροφὴν δέον νὰ καταθάλληται ἐνόσῳ ὑπάρχει ἀνάγ- 

κπ αὐτῖις, ἤτοι μέχρις οὗ δὲν δύναται ὁ παῖς ἄλλοθεν πο- 

ρισθῖιναι τὰ πρὸς διατοοφὶιν ἀναγκαῖα: 1Ι.. 9 4ο ρα. ροί. 

(8. 47), Τι. 1 919, 95. Δ, ο γοηῖν, (97. 8). Μ. Σ. 00 (1907). 

5 4- 

Ἡ περὶ διατροφῖις ἀπαίτησις τῆς ἐναγούσπς κατά τε τὸ 
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πρὸ τῖις διαζεύξεως πενταετὲς διάστημα καὶ ἐν τῷ μέλλοντι 

- ὑπάγεται εἰς τὶιν δικαιοδοσίαν τῖις Ἱ. Συνόδου, ἅτε δὴ ῥη- 

τῶς τοῦ ἱεροῦ νόμου ἀποφαινομένου περὶ τῶν τοιούτων 

ζητημάτων. Μ. Σ. 9 (1864). 

Ἡ περὶ ἀναρμοδιότητος τοῦ Συμθουλήου πρὸς ἐκδίκασιν 

ἀγωγῖις περὶ διατροφῖις ἔνστασις εἶναι ἀπαράδεκτος κατ᾽ 

ἀρχήν, διότι ἐκ τῶν ἀντικειμένων ἅτινα ὑπάγονται εἰς τὴν 

δικαιοδοσίαν τῶν Πατριαρχείων, ἐν οἷς καὶ ἡ. διατροφή, ὅσα 

μὲν φέρουσι χαρακτῖρα πνευματικὸν ἀνάγονται εἰς τὴν 

ἁρμοδιότητα τῖις Ἱ. Συνόδου καὶ τοῦ ὑπ) αὐτῖιν ᾿Εκκληισιᾶ- 

στικοῦ Δικαστηρίου, ὅσα δ᾽ εἰσιν ὑλικὰ ὑπάγονται εἰς τὴν 

ἁρμοδιότητα τοῦ Συμθουλίου καὶ ἑπομένως ἡ περὶ διατρο- 

φῖις ὡς ὑλικοῦ ἀντικειμένου ἐκδίκασις εἶναι ἔργον τοῦ Συµ- 

δουλίου' ἐπειδὶν ὅμως συνεστῶτος τοῦ γάμου ἡ διατροφὴ 

δὲν δύναται ν᾽ ἀποτελέσῃ, αὐτοτελὲς ἀντικείμενον ἀγωγῖις, 

ἀναγκαίως συνεκδικάζεται μετὰ τῖις κυρίας δίκης ὑπὸ τοῦ 

αὐτοῦ δικαστηρίου, ὅπερ δικάζει τὴν μεταξὺ τῶν συζύγων 

«διαφοράν, ὡς ἔχον ἄμεσον πρὸς αὐτὴν σχέσιν, αὔτιι δ᾽ ἐστὶ 

καὶ ἢ ἀνέκαθεν νοιιολογία τοῦ Ἑκκλπισιαστικοῦ Δικαστηρίου. 

Μ. Σ. 30 (1885). 

Ὡς ἐξάγεται καὶ ἐξ ἄλλων ἀποφάσεων τοῦ Συμθουλίου 

τούτου καὶ ἐκ τῖις νομολογίας τοῦ Ἐκκλησιασττικοῦ Δικα- 

στπρίου, ἐνόσῳ ὑφίσταται ὁ γάμος ἡ διατροφή, ὡς συναφὶις 

πρὸς τὸ πνευματικὸν μέρος τῆς τῶν συζύγων διαφορᾶς, 

συνεκδικάζεται πάντοτε ὑπὸ τοῦ εἰρημένου δικαστηρίου, 

οὐχ εἴρηται δὲ παράδειγµα, καθ᾽ ὃ ὑφισταμένου τοῦ γάμου 

τὸ ζήτημα τῖις διατροφῖις παρεπέμφθπ πρὸς ἐκδίκασιν εἰς 

τὸ Συμθούλιον. Πρ. Μ. Σ. 9 Μαΐου 1888. 

Ἡ διατροφῖι ὡς ὑλικὸν ἀντικείμενον ὑπάγεται εἰς τὴν 

ἁρμοδιότητα τοῦ Συμθουλίου, τοιαύτῃ δ᾽ εἶναι ἀνέκαθεν ἡ 
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νομολογία αὐτοῦ, δικάζοντος πάντοτε περὶ διατροφῆς ὁσά- 

κις δὲν ἐζιιτήθιι τοιαύτιν ἐνώπιον τοῦ ᾿Εκκλγισιαστικοῦ Δι. 

καστιιρίου. Πρ. Μ. Σ. οἱ Αὐγ. 1888. 

Τὰ ἱερατικὰ συμθούλια δικάζοντα τὰς συζυγ.κὰς διαφο- 

ρὰς ἁρμόδιά εἰσιν ἵνα δικάζωσι καὶ τὸ περὶ διατροφῖις ζή- 

τηµα, ὡς συναφὲς καὶ σχετικὸν ταύταις. 

Πρ. Ἱ. Σ. 19 Δεκεμθρίου 1888. 

Ἐνεκρίθη ἵνα εἰς ἀπάντησιν γραφῇ, τῷ Μητροπολίτη 

Κρήτης ὅτι τὸ περὶ διατροφῖις ζήτημα, συναφὲς ὂν ταῖς 

συζυγικαῖς διαφοραῖς, δέον ἵνα θεωρῖται ὑπὸ μόνον τῶν 

πνευματικῶν δικαστπρίων αὐτόθι, οὐχὶ δὲ τῶν πολιτικῶν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 19 Ἰουλίου 1889. 

Ὅσον ἀφορᾷ τὶιν ὁιατοοφῖιν μόνον προσωρινῶς τὸ Ἐκ- 

κλισιαστικὸν Δικαστήοιον δύναται νὰ ἐπιθάλῃ τοιαύτην 

ἐνόσῳ ὑφίσταται ὁ γάμος, μετὰ δὲ τὴν διάλυσιν αὐτοῦ ἁο- 

μόδιον πρὸς ἐκδίκασιν ἀγωγῆς περὶ διατροφῖις ὑπάρχει τὸ 

Συμθούλιον τοῦτο, δὲν δύναται δὲ ἵνα δεσμεύσῃ αὐτὸ ἡ 

ἀναρμοδίως ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου ἐκδοθεῖσα καὶ παρα- 

τείνασα τὴν ὁρισθεῖσαν διατροφὴνν μέχρι τῖις ἐνπδικιώσεως 

τοῦ κοινοῦ τῶν διαδίκων τέκνου ἀπόφασις τοῦ Ἐκκδλ. Δι- 

καστπρίου. Πρ. Μ. Σ. 12 Ἰουνίου «85. 

Ἡ περὶ διατροφῆς ἀγωγή, ἀποροέουσα ἐκ τῖις περὶ δια- 

ζυγίου ἀποφάσεως, ἐκδικάζεται ἁρμοδίως ὑπὸ τοῦ δικαστη- 

ρίου τοῦ ἐκδόντος τὴν περὶ διαζεύξεως ἀπόφασιν. 

Μ. Σ, 189, 190 (1899), 

᾿Ατορριπτέα ἐστὶν ἡ περὶ ἀναρμοδιότητος τῖις Ἱ. Συνόδου 

ἔνστασις, καθόσον συνεστῶτος τοῦ γάμου τὸ περὶ διατρο- 

φῖις ζήτημα ἀνέκαθεν ἐδίκαζε καὶ δικάζει τό τε Ἔκκλγισ. 

Δικαστήριον πρωτοδίκως καὶ ἡ Ἱ. Σύνοδος κατ᾽ ἔφεσιν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 3 ᾿Απριλίου 1893. 
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Συνῳδὰ τῇ σταθεοᾷ νοιιολογίᾳ τῶν ᾿Εκκλιισιαστικῶν Δι- 

καστπρίων, ἐκκρεμοῦς οὔσιις τῖις περὶ διαλύσεως τοῦ γά- 

μου διαφορᾶς, δικαιοῦται τὸ Ἐκκλιισ. Δικαστήριον ὁρῖσαι 

διατροφὴν τῖις γυναικὸς ἀναλόγως τῖις καταστάσεως ἀμφο- 

τέρων τῶν διαδίκων σιζύγων, μέχρι τελείας ἐκδικάσεως 

τῖις ἐπιδίκου ὑποθέσεως. ͵Σ. 164, ἘΣ (δυο) 

-Σ--εϕσξεξες-. 

ΔΩΡΕΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

.γορὶο------ψ. 

Ἡ ἕνεκα θανάτου δωρεὰ ἵνα ἔχη ἰσχὺν ὡς τοιαύτη ἆπαι- 

τεῖται οὐσιωδῶς ὥστε, ἐὰν μὲν ὁ δωρούμενος ἔχιι τὸ ἀντι- 

ιείµενον τῆς δωρεᾶς δηλ. τὰ χρήματα εἰς τὴν διάθεσιν 

|. Ἡ προγαμµιαία δωρεὰ ἣ ἄλλως ὑπόθολον δίδοται ὑπὸ τοῦ 

ὀυζύγου ἣι τρίτου τινὸς ὃν ὀνόματι αὐτοῦ τῇ γυναικί, πρὸ τοῦ γά- 

μου ἣὶ καὶ κατὰ τῖιν ἡμέραν τοῦ γάμου, ἐπὶ τῷ αὐτῷ σκοπῷ ἐφ᾽ ᾧ 

καὶ  προὶξ δίδοται τῷ ἀνδοί, δὲν ὑπάοχει δ᾽ ἄνευ προικός, ᾿Λοι. 

Δ, 19. Ἡ ἀπαλλοτρίωσις τῶν δωριιθέντων ἀκινήτων ἀπαγορεύεται, 

ἐκτὸς ἂν ἡ γυνῖι δοῦσα τὴν ἐπὶ ἐκποιήσει δυναίνεδιν αὐτῆς ἐπα- 

ναλάθῃ ταύτην μετὰ διετίαν. Λυθέντος τοῦ γάμου θανάτῳ τοῦ ἀν- 

δορὸς ἄνευ τέκνων, ἡ ἐπιζήδαόα γυνὶι σὺν τῇ προικὶ λαμθάνει καὶ 

ἅπασαν τὴν πρὸ γάμοι δωρεάν, ὑπαοχόντων δὲ τοιούτων κτᾶται τὶιν 

ἐπικαρπίάν αὐτῆς καὶ κατὰ κυριότητα ἴσην μετὰ τῶν τέκνων μοῖ- 

ραν, ὡς καὶ ἐκ τῆς λοιπῆς τοῦ ἀνδοὸς περιουσίας, ἧς ἐκπίπτει 

εἰς 6’ γάμον ἐρχομένη, Νεαρ. 30 Λέοντος. Λυθέντος δὲ τοῦ γά- 

µου θανάτῳ τῆς γυναικὸς ἄνευ τέκνων ἣν διαζυγίῳ, ἀλλ᾽ ἄνευ ὕπαι- 

τιότητος τοῦ ἀνδρός, ἵι δωρεὰ μεταῦ ιίνει εἰς τὴν πλιῖριι ιευριότιιτα 

αὐτοῦ, ὡς ἡν προὶξ ἐν ὁμοίᾳ περιπτώσει εἰς τίιν γυναῖκα, ἀλλ᾽ ὑπαρ- 

χόντων τέκνων, ὁ ἐπιζῶν ἀνήο, μι δεύτερο: ὁ ινάπτων γάμον, 2αμ” 
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καὶ διακατοχὴν αὐτοῦ, νὰ ἐγχειρίσῃ. ταῦτα πραγματικῶς 

εἰς τὸν δωρεοδόχον καὶ μένωσι ταῦτα παρὰ τούτῳ μέχοι 

τῖις ἀποθιώσεως τοῦ πρώτου: εἰ δὲ μὴν ἔχῃ ταῦτα καὶ προ- 

τίθεται ἵνα δώση αὐτῷ τὸ δικαίωμα τοῦ ἀπαιτῖισαι καὶ λα- 

θεῖν ταῦτα παρὰ τῶν κληρονόμων, τότε τῖις τοιαύτης δω- 

ρεᾶς κατ’ οὐδὲν διαφερούσης τῆς κληροδοσίας, «τοῖς λε- 

γάτοις γὰρ ἔοικε» (Βασ. 17. γ. υγ.) καὶ «ὅσα ἐστὶν ἐν τοῖς 

λεγάτοις ταῦτα κρατεῖν καὶ ἐν ταῖς θανάτου αἰτία δωρεαῖς», 

βάνει οὖν τῇ ἐπικαρπίᾳ τῆς προγάμου δωρεᾶς καὶ παιδὸς μοῖραν 

κατὰ κυριότητα ἐκ ταύταις καὶ ἐκ τῆς λοιπῆς τῆς γυναικὸς πε- 

ριουδίας. Νεαρ. 913. Ὅρα καὶ Διαζύγιον ἢ 5. 

Κατὰ τὸν ᾿Αρμενόπουλον Δ, 1Υ’, 1, ἂν οὐδεμία περὶ ὀυδτάδεως 

προγάµου δωρεᾶς ἐγένετο συμφωνία, αὕτηι καὶ ἔθος κρατοῦν ἰδοῦται 

πρὸς τὸ τρίτον τῆς προικός: ἀπαιτεῖται δὲ μετὰ τὴν λύδιν τοῦ γά- 

µου θανάτῳ τοῦ ἀνδρός. ᾿Αλλὰ τὸ τοιοῦτον ἔθος δὲν κρατεῖ παρ᾽ 

ἡμῖν, ὡς ἐπίσης καὶ τὸ περὶ θεωρήτρου, τ ἔ, τοῦ πρὸς τὴν παρθένον 

σύζυγον δώρου διὰ τὶν τιμῖιν τῆς παρθονίας, ὅπερ ἰδοῦται τῷ δωδε- 

κάτῳ τῆς προικός. ᾿Αρμ. Δ, ιγ΄, ὃ,4. 

Αἱ μεταξὺ ὀυζύγων δωρεαὶ ὀυνεδτῶτος τοῦ γάμου ἀπαγορεύον- 

ται ὑπὸ τοῦ νόμου (Ν. 1.2 καὶ 9 Π. 34. 1), καὶ ἑπομένως ἄκυροι 

εἶναι, δυνάμεναι ὃν παντὶ καιρῷ ν᾿ ἀνακλιθῶσιν ὑπὸ τοῦ δωρητοῦ. 

᾿Επίσης ἀπαγορεύονται καὶ τὰ δωρεὰν ὑποκούπτοντα Ουναλλάγ- 

ματα μεταξὺ συζύγων: ᾗ δὲ ὁμολογία τοῦ συζύγου περὶ ὀφειλῆις 

πρὸς τῖιν σύζυγον αὐτοῦ, ἀμφιδθπτουμένχι ὑπὸ τῶν δανειστῶν τοῦ 

ἀνδρὸς δὲν ἐξαρκεῖ εἰς ἀπόδειξιν ταύτης, διότι κατὰ τοὺς νόμους 

51, Π. (91.1) Κωδ. (0.16) καὶ 48 Ῥαὀ. (38.1) λογίζεται δωρεὰ καὶ ὑπο- 

μένως ὀφείλει ἱν σύζυγος νὰ προσαγάγῃ δι ἄλλων νομίμων μέσων 

τὶιν ἀπόδειξιν. ᾿Απ. Αρ. Πάγου. 3835 (1851). 

Αἱ ἐν λόγῳ δωοεαὶ ἰδχυροποιοῦνται μόνον ἐὰν ὁ δωρεοδότης τε: 

λευτίσῃ χωρὶς ν᾽ ἀνακαλέόῃ τῖν δωρεάν, ἵι δὲ κύρωδις ἀνατρέχει 

εἰς τὸν χρόνον, καθ” ὃν αὔτπι ἐγένετο, μὶν ἀπαιτουμένης ἐν τοιαύτῃ 

περιπτώσει παραδόσεως τοῦ δωρουμένου πράγματος Νεαρὰ 163 ψεᾷ. 

| 8 α’. ᾿Απ. Αρ. Πάγου. 31 (1819). 

Ἡ αἰτίᾳ θανάτου δωρεὰ εἶναι εἶδος δωρεᾶς ἐν γένει, γννομένηι 

΄ 
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(αὐτόθι κεφ. λγ’.), δέον ἵνα ποιήσῃ, πρὸς τοῦτο τακτικὴν 
ν διαθήκνιν Ἶι τοὐλάχιστον κωδίκελλον, ὧν οὐδὲν ἐνταῦθα 

ἐγένετο. Μ. Σ, 103 (1860). 

Ὁ δωρητὶς δύναται ν᾽ ἀνακαλέση, τὴν δωρεὰν αὐτοῦ 

ἕνεκεν ἀγνωμοσύνης τοῦ δωρεοδόχου, (᾿Αρμ. Γι 6’, 9). 

| Μ. Σ. 54 (1966). 
Κατὰ τὸν νόμον Βασ. 1 περὶ ὅωρ. µνπστείας (28.9), ἐὰν 

. 8, 28 ιά - 252 - ιά ε, ο . ὁ ἀνὴρ δωρήσηται τῇ ἰδίᾳ μνηστῆ πράγματα ἡ, δωρεὰ τε- 

δι᾽ ἐλπίδα φυσικοῦ θανάτου εἴτε κατὰ τὸν τύπον τῶν δωρεῶν ἐν 

γένει, εἴτε κατὰ τὸν τύπον τῶν κωδυκέλλων, ἀλλὰ πρὸς κατάοτιθιν 

αὐτῆς ἀπαιτεῖται ἵνα ὁ δωρεοδόχος ἀποδεχθῆ τὴν δωρεὰν πρὸ τοῦ 

θανάτου τοῦ δωρπτοῦ. Κατὰ τὴν Νεαρὰν 59 Λέοντος Γι ὑπερθαί- 

νουσα τὰ 500 χρυσᾶ νομίσματα δωρεὰ δέον νὰ ον στιιθῇ ἐγγράφως, 

ἄλλως δὲ καὶ προφορικῶς ὀυνιότᾶται παρόντων τριῶν μαρτύρων, 

τῆς ἀποδοχῆς αὐτῆς εἰς οὐδένα ὑποθαλλομένης τύπον, τεκμαιρο- 

µέντς δ᾽ ἐὰν ἁπλῶς ἀποδειχθῇ. ὅτι ὁ δωρεοδόχος μετὰ τὴν νομί- 

µως ἐκφρασθεῖόαν πρὸς αὐτὸν παρόντα ἣὶ ἀπόντα προαίρεσιν τοῦ 

δωρπτοῦ δὲν ἀπεποιήθη τὴν προσενεχθεῖδαν αὐτῷ δωρεάν. Νεαρὰ 

Λέοντος οὐ “αρ, Γ΄, α’, 17. Αρ. Πάγου 3413 (1861) Α. Π. 151 (1874). 

Πρὸς καταρτισμὸν τοῦ συναλλάγματος τῆς κιεταξὺ ζώντων δω: 

ρεᾶς ἀπαιτεῖται ἥν ὀυναίνεδις τοῦ τε δωρητοῦ καὶ τοῦ δωρεοδόχου, 

ήτις δηλοῦται κατὰ τὰ ἀνωτέρω προφορυκῶς Τι ἐγγοάφως καὶ ᾗ πα- 

ράδοσις τοῦ δωρουμένου πράγματος. Ἡ τοιαύτη δωρεὰ ἀνακαλεῖται 

δι᾽ ὡρισμένους ἐν τῷ νόμῳ λόγους ᾿Αρμ. Γ΄, α’, 19,9, οὐχὶ δ᾽ ἁπλῶς 

ἕνεκεν μεταμελείας τοῦ δωρπτοῦ. Ὁ ἀνακαλῶν τὴν δωρεὰν δύναται 

νὰ ζπτιιόπ τὸ ποσὸν τῆς αὐτῆς ἀλλ᾽ ἄνευ τόκων προθωπικῶς παρὰ 

τοῦ δωρεοδόχου. Ἡ παρὰ τοῦ δωρεοδόχου ἀθέτησις τῶν γενομένων 

ὀυμδφωνιῶν παρέχει τὸ δικαίωµα τῷ δωοιιτῇ ἵνα ζητήσῃ ἣ τὴν ἐκτέ- 

λεσιν τῆς ὀυ]ιφωνίας ἣ τῖιν ἀνάκλησιν τῆς δωρεᾶς. Ἂν δὲ ἡι ἀθετη- 

θεῖσα συμφωνία συνίόταται εἰς τῖιν διατοοὐγιν τοῦ δωοπτοῦ, οὗτος 

ἔχει, κατὰ τὶν ὀξαιρετιικὶιν διάταξιν τῶν νόμων 1 ζωδ. (8.55), Βαϑ. 

Ἴ0 (47.1), τὸ δικαίωµα τῆς διεκδικήσεως τῶν δωρπθέντων οὐ μόνον 

κατὰ τοῦ δωρεοδόχου ἀλλὰ καὶ κατὰ παντὸς κἀτό ου. ᾿Απ. "Δρ. 

Πάγου ᾿Λθηνῶν. 113 (1865) 139 (1901). 
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τελεία ἐστίν, ὡς πρὸ τοῦ γάμου γενομµένΊ, ἐν δὲ τῇ παρού: ᾿ 6 Ἰομυο οναμαμ ο ο μπας 
σι περιπτώσει, λυθέντος τοῦ γάμου διὰ διαζυγίου, νομί- 

μως ἡ ἐναγομένχ διατηρεῖ τά τε ὑπὸ τοῦ τότε μντιστῖιρος 

αὐτῆς δοθέντα ὡς καὶ τὰ ὑπὸ τρίτου προσώπου, ἸΑρμ. 5 19 

πεοὶ δωρεῶν (Δ, ιδ΄). Μ. Σ. 06 (1801). 

Ἡ ποογαµιαία δωρεὰ ἀνήκει εἰς τὴν ἀποθανοῦσαν σύ- 

ζυγον καὶ κατὰ λόγον κλπςονοµίας ἐπὶ τοῦ προκειµένου 

εἰς τοὺς γονεῖς αὐτῖις. Μ.Σ..11 Η810}. 

Τοῦ γάμου λυθέντος διαζυγίῳ τὰ γαμικὰ δῶρα ἀποδί- 

δονται τοῖς ἕω γισαµιένοις. Μ. Σ. 8 (1872).. 

Ὁ ἅπαξ δω(πσάµενος δὲν δύναται ν᾽ ἀνατρέψη τὶιν δω- 
, ε . 7 “ ε 2 / - Ν , ε ρεάν, ὁ δὲ λόγος ὅτι ἡ παρεμθαίνουσα καὶ δωρπσαμένη ὡς 

διατελοῦσα ἤδη ἔγγαμος καὶ πρόκειται τυχὸν ν᾽ ἀποκτήσῃ 
Ζ , κ" ΝΑΙ 9 ’ » : / κε - πα Ν πμ 

τέκνα οὐοὲν ἰσχίει ἐναντίον ῥητοῦ νόμου μὴν συγχωροῦν- 

τος τὶν ἀνατροπὶιν τῖις δωρεᾶς: ὅπως δὲ ἀνακληθῇ, δωρεά 
ε Δ ς . ο 3 . ’ « - τις ὑπάρχουσι ῥητοὶ λόγοι, δι’ οὓς δύναται ἵνα ἀνατραπῇ 

αὕτη (Αομ. Γ. Β. 9), ἐξ ὧν οὐδεὶς ἔλαθε χώραν ἐπὶ τοῦ 

ποοκειιένου. Μ. Σ. 15 (1875). 

Κατὰ τὸ Μουκιανὸν τεκιήριον (Λομ. Δ, ια’ 10) ἐὰν ἔχη 
. / ς . . ᾽ ’ ο ν ΄ ” 

τινὰ πράγματα ἡ γυνὶν καὶ οὐ δύναται δεῖξαι πόθεν ἔσχεν 
π᾿ . - . . « / αι νο 9 - . 

αὐτὰ ταῦτα καὶ χωρὶς ἑτέρας ἀποδείξεως ἐκ τοῦ ἀνδρὸς δο- 

κεῖ ἔχειν ταῦτα, ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ὡς οὐδόλως ἀπο- 

δείξασα ὅτι ἔφερε ποοῖκα τῷ συζύγω, οὔτε ὅτι συνεστῶτος 

τοῦ γάμου ἐκλπρονόμιισέ τι παρά τινος ἂν ὅτι ἐξεποίησε 

ιινιτὸν αὐτῖις καθ᾽ ἃ διϊσχυρίσθι.Μ.Σ.Τ5(1800),060 (1916). 

Ἡ περὶ θεωοήτρου αἴτησις τοῦ ἐκκαλοῦντος ἀπορριπτέα 
3 Ρ ΤΝ ΤΆ . ΄ [2 3 μμ η ε - ε Ἤν ς ϱ η 

ἐστί, διὰ τὸν λόγον ὅτι ἀργεῖ παρ᾽ ἡμῖν ὁ νόμος οὗτος μη 

δέποτε καθιερωθεὶς ὑπὸ τῆς σ.νηθείας, ὡς λείψανον ἀρ- 
΄ ’ . ᾽ - ᾽ ΄ . . ε ή, 

χαίας νομοθεσίας καὶ ἠθῶν ἀσυμφώνων πρὸς τὰ ἡμέτερα. 

Μ. Σ. 17 (1879). 
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- Ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ τριτανακόπτοντος ὅτι τὰ δοθέντα ὑπὸ 

τοῦ ἀντιδίκου πρὸς τὴν ἀποθιώσασαν κοσμήματα δέον ἵνα 

περιέλθωσιν εἰς τὶιν κατοχὶν τῶν κληρονόμων αὐτῖς, ὡς 

ἀναγόμενα εἰς τὰς κοινὰς δωρεάς, αἵτινες δὲν ἀνακαλοῦν- 

ται, διὰ τὸν λόγον ὅτι ταῦτα ἐδωρήσατο ὁ ἀντίδικος τῇ γυ- 

ναικὶ μεθ’ ἧς συνέζη, ἀπορριπτέος ἐστὶ μηδόλως λαμθανό. 

μενος ὑπ᾽ ὄψιν, διότι τὸ Συμθούλιον διὰ λόγους αὐστηρᾶς 

Ἱιθικῖις δὲν ἠούνατο ὡς ἐκ τῖις ἀποστολῖις αὐτοῦ εἰ μὶι ἵνα 

θεωρήση, ὡς καὶ ἐξακολουθεῖ θεωροῦν, ὅτι τὰ δῶρα ἐκεῖνα 

ἐδόθησαν πρὸς Ιινπστὶν Ἰαὶ ἑπομένως ἀναλαμθάνονται 

παρὰ τοῦ δόντος ταῦτα, μὶν ἐπελθόντος γάμου ἕνεκα θανά- 

του τοῦ ἑτέρου τῶν μεμνιιστευμένων. 

Μ. Σ. 14 (1819). 
Τὸ Συμθούλιον εἶναι ἁρμόδιον νὰ δικάσῃ περὶ δωρεῶν 

πρὸ Τι ἕνεκα γάμου. Μ. Σ. 61 (1880). 

- Προγαµιαία δωρεὰ προσενεχθεῖσα εἰς τὴν μελλόνυμφον 

ὑπὸ τοῦ μελλονύμφου ἐπὶ τῷ ὁπτῷ ἐν τῷ προικώῳ συμθο- 

λαίῳ ὅρῳ, ὅπως αὕτη προστεθῇ, εἰς τὴν προῖκα, δὲν ἐπι- 

στρέφεται εἰς τὸν σύζυγον, λυθέντος τοῦ γάμου διαζυγίῳ 

ἄνευ ὑπαιτιότητος θἀτέρου τῶν συζύγων, διότι ἅπαξ προ: 

στεθεῖσα εἰς τὶν προῖκα ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον. αὐτῖς 

μέρος. Μ. Σ. 69 (1886). 

Τὸ ἐνιθασίδιον οὐδὲν ἄλλο ἐωτὶν Τὶ ποογαµιαία δωρεά, 

κατὰ δὲ τὴν λύσιν τοῦ γάμου περιέρχεται κατὰ κανόνα εἰς 

τὸν ἄνδρα ὡς ἡ προὶξ εἰς τὶιν γυναῖκα. Τὸ ὃ’ ἔθιμον ὅτι τὸ 

ἐμθασίδιον ἐν Καλαμωτῆ τῆς Νίον ἐστὶν ἀποι-λειστιικὶι ἰδιο- 

κτιισία τῖις γυνα!κός, εἰς ἣν χορπιγεῖται κατὰ τὴν σύστασιν 

τοῦ γάμου, καὶ ἂν πράγματι ἤθελεν ἀποδειχθῇ ἡ ἵπαρξις 

αὐτοῦ, δὲν δύναται νὰ κατισχύση τοῦ νόμου (᾿Άρμ.Λ.Α. 2 ο), 

καθ᾽ ὃν ὅπου ὑπάοχει νόμος ὡρισμένος ἐκεῖνος πρέπει νὰ 

να 
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φυλάττηται καὶ δὲν ἰσχύει τὸ παρὰ τοῦτον γενόμενον, κἂν 

ν ἐστι. Μ. Σ. 190 (1890). 

Συμφώνως τῷ νόμῳ (Αρμ. Δ. 14. 14), τὰ δοθέντα τῇ συ- 

πάνυ δικαιότατό 

ζύγῳ πρὸ τοῦ γάμου λόγῳ προγαμιαίας δωρεᾶς ἀνήκουσιν 

αὐτῇ. καὶ δὲν ἐπιστρέφονται λυθέντος τοῦ γάμου διαζυγίῳ. 

Μ. Σ. 194 (1899). 

Δωρεαὶ μεταξὺ συζύγων δὲν ἐπιτρέπονται. 

Μ. Σ. 3238 (1894). 

'ΞἜξτφσττσ-ι 

ΕἸΞΤΕΛΕΈΣΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕῚ! 

------ν----. 

Τούτου χάριν ἔγνωμεν ταῖς προσπκούσαις παιδείαις καὶ 

τιμωρίαις αὐτὸν καθυποθαλεῖν διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου 

πατριαρχικοῦ ἀφοριστικοῦ γράμματος καὶ δὴ γράφοντες 
. ε ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς ἱερωτάτων 

1. Δὶ ὑπὸ τῶν Ἐκκλ. Δικαστηρίων ἑκδιδόμεναι τελεδίδικοι ἀπο- 

φάσεις ὑκτελοῦνται κυθερνητιυκῶς ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων κυθερνπτικῶν 

ἐκτελεστικῶν τμημάτων, εἰδικῶς ὃ᾽ αἱ περὶ διατροψφῆς ἀποφάσεις 

ἐκτελοῦνται κατὰ τῖιν ἀπὸ 3232 Ιανουαρίου 1891 Βεζ. ἐγκύκλιον καὶ 

δ.ὰ προσωπικῆς κρατήόδεως τοῦ καταδικασθέντος, ἄνευ προκαταόο- 

λῆς ἐξόδων τροφοδοτήσεως αὐτοῦ. 

Προσωρινίιν ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν δύνανται νὰ ὅδια- 

τάξωσι τὰ Ἐκκδ, Δικαστίρια συμφώνως τοῖς ἄρθρ. θ0--θ2 Ἠμπορ. 

Δικονομίας. 

"Δρθο. (0}ν. Αν ἡ γενομένη ἀπαίτησις στηρίζηται ἐπὶ δημοσίου ἐγγράφου, 

ἢ ἐπὶ ὑποσχέσεως ἀνεγνωρισμένης ὑπὸ τοῦ ὀφειλέτου, ἢ ἐπὶ προηγουμένης ἀπο- 

φάσεω- μὴ ἐρεσιθλ.ηθείσης, ἐν τῇ περὶ αὐτῆς ἀποφάσει διατάσσεται καὶ ἡ προσω- 

ρινὴ ἐκτέλεσις, μετὰ δὲ τὴν ἔκδοσιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης καὶ ἂν ἀκόμη ὑπθ- 
΄ 
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ἀρχιερέων καὶ ὑπερτίμων νλπ. ἵνα ὁ ῥηθεὶς ὡς πανοῦργος 

καὶ δόλιος, ὡς πλεονέκτης καὶ ἄδικος, ὡς καταφοονητὶις 

τῶν θείων καὶ ἱερῶν νόμων, ὡς αὐθάδης καὶ παρήκοος 

πρὸς τὴν ἡμετέραν πατριαρχικὶν καὶ συνοδικὴνν νόμιμον 

ἀπόφασιν καὶ ὡς μῖι ἀποδιδοὺς τὰ τῆς ῥηθείσιις ὡς ἀνωτέ- 

ρω εἴρηται δίκαια (προικὸς) καὶ ὡς τῷ λόγῳ μόνον χριστια- 

νός, τοῖς ἔργοις δ’ ἀπεναντία διαπραττόμενος τοῦ ἐπαγγέλ- 

ματος τούτου, ἀφωρισμένος εἴτι καὶ κατιραμένος καὶ ἀσυγ- 

χώρπτος καὶ μετὰ θάνατον ἄλυτος καὶ τυμπανιαῖος, ἡ πέ- 

τρα καὶ ὁ σίδηρος λυθήσεται αὐτὸς δὲ μηδαμῶς, κληρονο- 

θληθῇ ἕκ τινος ἔφεσις, ἡ ἀπόφασις ἐκτελεῖται προσωρινῶς. ᾿Αλλ’ ἐν τοιαύτῃ 

περιπτώσει, ὑποθάλλεται ὁ ἐνάγων εἰς προσαγωγὴν ἐγγυητοῦ, ἢ εἰς ἀσφαλείας 

ἐπαρκεῖς' ἂν δὲ δὲν δυνηθῇ νὰ παράσχη τοιαύτας, τὰ ἐπιδικασθέντα χρήματα εἰσ- 

πράττονται καὶ παρακατατίθενται εἰς τὸ ἐμποροδικεῖον. (Ί]αρ. Πολ. Δικ. ἄρθρ. 139). 

"λρθρ. ϐθ1ον. Ἐὰν ἀγωγή τις δὲν στηρίζεται μὲν ἐπὶ τῶν ἐν τῷ προηγου- 

μένῳ ἄρθρῳ ἀναφερομένων λόγων, ἐπείγῃ ὅμως ἡ ἐκτέλεσις αὐτῆς, ἐπιτρέπε- 

ται ἡ προσωρινὴ ἐκτέλεσις τότε μόνον, ὅταν ὁ πιστωτὴς προσαγόγη ἐγγυητὴν 

περὶ ἀποδόσεως τοῦ ἀπαιτουμένου πράγματος, ἢ ἐξασφαλίση ἀρκούντως δι ἐγ- 

γράφων, ἀποδεικνυόντων τὸ ἀξιόχρεων αὐτοῦ. (Παρ. Πολ. Δικ. ἄρθρ. 191). 

"Αρθο. θ2ον. Αν τὸ δικαστήριον δὲν διατάξῃ συνάμα τὴν προσωρινὴν 

ἐκτέλεσιν τῆς ἐκδιδομένης ἀποφάσεως, δὲν δύναται νὰ διατάξῃ αὐτὴν διὰ µετα- 

γενεστέρας ἀποφάσεως: ἀλλ’ οἱ διάδικοι δύνανται ἐνώπιον τοῦ ἐφετείου νὰ 

ἀπαιτήσωσι τοῦτο, πρὸ πάσης ἄλλης αἰτήσεως. (1]αρ. Πολ. Δικ, ἄρθρ. 133). 

Ἥ χοῦιϑις τοῦ ἐπιτιμίου τοῦ ἀφοοιόμοῦ, τοῦ ἀποικλειδμοῦ ὅπιλα- 

δῖι ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκδλπδίας καὶ τῆς τῶν χριότιανῶν κοι- 

νωνίας, μετ᾽ ἀναθέματος Τι κατάρας ἢ ἀπειλῆς τοιαύτης, συνήθης 

ἄλλοτε καὶ τελεσφορωτάτη πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν δικαστικῶν ἀποφά- 

σεων, νῦν σχεδὸν ἐξέλιπε καὶ λίαν ὀρθῶς’ διότι ὡς δι᾽ ὑπομνήμα- 

τος αὐτοῦ περὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἀφοριόμοῦ (1891), μεδτοῦ ἐπιχειοΊιε 

μάτων, ἀποδεικνύει ὁ πολυμαθὴς Μπιτροποδίτις Σμύρνις κ. Βασί- 

λειος, οἱ τοιοῦτοι ἀφορισμοὶ εἶναι ὅλως ἀντικείμενοι τῷ Εὐαγγελίῳ, 

τοῖς κανονικοῖς θεσπίσμασι τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῇ δι- 

δαόκαλίᾳ τῶν πατέρων τῆς ᾿ἐκκλιισίας. 
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- . ’ -” - . . 9 ’ ο “αὶ ’ 

μῖσαι τὴν λέπραν τοῦ γιεζῖι καὶ τὴν ἀγχόνην τοῦ Ἰούδα, 
ή 3" . / 9 . - - Ν ε ,.. » 

στένων εἴπ καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῖις ὡς ὁ Κάῑν, ἄγγελος 

κυρίου καταδιώξειεν αὐτὸν ἐν πυρίνῃ ῥομφαίᾳ, σχισθεῖσα 
ε - / ᾽ . ε . , . 9 . Ν 

ᾗ γῖι καταπίοι αὐτὸν ὡς τὸν Διαθάν ποτε καὶ ᾿Αθιρὼν καὶ 

ἡ μερὶς αὐτοῦ μετὰ τεῦ προδότου Ἰούδα καὶ τῶν θεομάχων 

ἰουδαίων, τῶν σταυρωσάντων τὸν Κύριον τῖις δόξης, καὶ 

προκοπὶιν ιιήποτε ἴδοιεν οἷς ἐργάζει ἐφ᾽ ὅρου ζωῖις αὐτοῦ ΡΝ ; ΚΡ ϱ ς ) 
ἔχων καὶ τὰς ἀρὰς τῶν ἁγίων τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ 

ϱα ’ - ’ . «- - ε ” 

θεοφόρων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων 

συνόδων" ὑπάρχῃ δὲ καὶ ἔξω τῖις Ἐκκλησίας Χριστοῦ καὶ 

τῖις τῶν χριστιανῶν συναναστοοφῖις καὶ ὁμπγύρεως καὶ μηι- 

δεὶς ἐκκλιισιάση αὐτὸν Τι ἁγιάσω, Τι θυµιάσι ἂν ἀντίδωρον 

αὐτῷ δῷ Τι συμφάγη Τι συμπίη ΤΙ ὅλως συναναστραφῇ, ἣν 

χαιρετίση ἕως οὗ ποιήσῃ ὡς γράφομεν ἐξ ἀποφάσεως. 

Γρ. Π. Σ. Ἰανουέριος 1799. 

Κατὰ τὸ ἄρθρον υ0 τῖις ἐγχωρίου δινονομίας τοῦ ὀφειλέ- 

του οὑρισκομένου εἰς ἀπορίαν δύναται τὸ δικαστήριον νὰ 

χορπγήση αὐτῷ προθεσμίαν τινὰ πρὸς ἀπότισιν τῆς ὀφει- 

λῖις αὐτοῦ. Μ. Σ. α (1819). 

Ἐνεκρίθη ἡ αἴτησις τοῦ ἀναφερομένου δι ἧς ἐξαιτεῖται 

σινοδικὸν ἐπιτίμιον κατὰ τῶν εἰδότων τὴν ἀλήθειαν ἐπὶ 

τῖις ὑποθέσεως αὐτοῦ καὶ μῖι ιαρτυρούντων. 

Πο. Ἱ. Σ. 30 Φεόρουαρίου 1875. 

Τὸ ἐκδίθοσθαι ἐπιτίμιον μετὰ τὴν ἔκδοσιν ἀποφάσεων 

δικαστιοίων εὐνομουμένων καὶ εὐθυποοούντων οὖικ ἔστιν 

ὀοθόν, ἀλλ’ ἐπειδὶν ἐνίοτε συμθαίνει χιὶν ἀποδίδο θαι τὸ δί- 

καιον κατὰ χώραν διὰ τῶν συνήθων ἐνδίκων μέσων, ἐνε- 

πρίθνι ἵνα ὅταν ὁ ἀρχιεοεὺς ἐξερευνῶν ἀκριθῶς πεισθῇ, ὅτι 
ν ν ν ν [ 

τὸ δίκα:ον δὲν ἀπεδόθη ὅπου ἀνήκει, δύναται ἵνα ἐκδίδῃ. 

ἐπιτίμιον. Πρ. Ἱ. Σ. 39 Ἰουνίου 1879, 
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Ἡ ἐκκαλουμένη ἀπόφασις κηρύττουσα τὴν ἐφεσίθλητον 

γενικὸν κληρονόμον τοῦ ἀποθιώσαντος αὐταδέλφου ἀμφο- 

τέρων τῶν διαδίκων θεωρεῖται κατὰ νόμον ἐκτελέσιμος. 

Μ. Σ. 89 (1887). 
Νομίμως δύναται νὰ κπρουχθῆ προσωρινῶς ἐκτελεστὶι ἡ 

ἐκδοθπισομένιι ἀπόφασις, καθόσον ἡ ἀγωγὴ στηρίζεται ἐπὶ 

δημοσίου ἐγγράφου, ὁμολογουμέντι καὶ ὑπὸ τῖις ἐναγομέ- 

νης ἐπιτροπῖις. Μ. Σ. 3589 (1895). 

---------ᾱ-αν ϐ -ἁπ--------- 

ΕΝΟΧΑΙ ΕΝ ΓΈΝΕΙ 
. 

εκω-------φν----------ς 
. 

ΠΕΡΒΙΛΙΗΝΗΙΣ 

Περὶ συµθάσεων. 

συμθου)νῆς. 

ἀγοραπωλησίας. 

δανείου. 

ο. ἄπ 

ἐντολῆς. 

διογειρίσεως ἀλλοτρίων. 
. 

-. - 

ἐνεχύρου. 
ἐκχωρήσεως. 

υπηρεσιῶ». 

ορο σζρο 0ο 90ο «ο ορ ο σρο ο ορ μ.-ξ 9 «9 00 5α 9 σι ῥ» - ’ 

εγ[υησεως. 

-- δη 

Πᾶν συμθόλαιον Τι ἔγγραφον φέρον τὰς νομίμους διατυ- 

πώσεις μετὰ τὰς ἐπὶ τῖις γνησιότητος αὐτοῦ ἐξακριύώσεις 

καθίσταται ἰσχυρὸν γαὶ ἀπρόσθλητον. Μ. Σ. 45 (1809). 
. . - / 7 ΄ ο/ Ο παρὰ τοῦ ἐνάγοντος προύαλλόμενος ἰσχυρισμός, ὅτι 

δῆθεν ὁ μακαρίτης Κ. ἡγούμενος ὑπέγραψε τὰς περὶ οὗ ὁ 

λόγος ἀποδείξεις ἕνεκα βίας ἐπενεχθείσις αὐτῷ καὶ ὅτι 

ἑπομένως «τὸ φόθῳ καὶ βίᾳ γενόμενον οὐκ ἔρρωται», ἐστὶν 
» ΄ .”, Ε- . ΄ ανν . ο κ ᾽ / ; ”, ' 7 

ἀνίσχυρος ὅλως καὶ ἀπαράδεκτος, διὰ τὸν λόγον ὅτι ἡ ία, 
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οἵα ἐννοεῖται ὑπὸ τοῦ νόµου δέον ἵνα ᾗ ἡνωμένη, μετ᾽ 

ἀπειλῶν σώματος, ζωῖις καὶ κινδύνου μεγίστου, «βία ἐστὶ 

μεγάλου πράγματος κέλευσις, ἣν οὐ δύναταί τις ἀπωθεῖ- 

σθαι, ἤγουν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀποδιώκειν καὶ ἀποτρέπειν» (᾿Αρμ. 

{, ια). Ὁ δὲ ἐνάγων ἡγούμενος οὐδὲν κἂν τεκμήριον ἠδυ- 

νήθη ἵνα προσαγάγῃ ὅτι ἐγένετο ἐπὶ τοῦ προκατόχου αὖ- 

τοῦ χρῖισις τοιαύτης φύσεως βίας. ᾿Αλλως τε οἱαδήποτε 

Ρία καὶ ἂν ὑποτεθῇ, ὅτι ἔλαθε χώοαν, οὐδόλως ἐπετρέπετο 

τῷ ἡγουμένῳ, ἵνα ὑποκύγιας εἰς ταύτην ἐνεργήση ἐναντίον 

τῶν πραγματικῶν συμφερόντων τῖις Μονῖις, ἧς ὤφειλεν ἵνα 

ὑπερασπίζηται τὰ δίκαια διὰ πάσης θυσίας.Μ.Σ. 14 (1864). 

Τὰ εἰκονικὰ συναλλάγματα δύνανται ἵνα καλύπτωσιν 

ἑτέρας ἀληθεῖς συμθάσεις, αἵτινες διατηροῦν τὸ κῦρος αὖ- 

τῶν ἀπέναντι τῖις εἰκονικότητος (Άρμ. Γ. γ. 94 καὶ 835). 

Μ.Σ..99 1868). 

Ὄντος ὁμολογουμένου ὅτι τὸ ἐπίδικον χρεωμόλογον ἐγέ- 

νετο ἄνευ νομικῖις αἰτίας δηλονότι ἐξεδόθη πρὶν ἓν κατα- 

θληθῇ, τὸ ἐν αὐτῷ ἀναφερόμενον, ὁ ἐνάγων οὐδὲν δικαίωμα 

ἔχει ἀπαιτεῖν ἐξόφλησιν χρεωμολόγου εἰς ἀπότισιν τοῦ 

ὁτοίου οὐδ᾽ ὀθολὸν κατέθαλε. Μ. Σ. 35 (1866). 

Ἡ συρροῖι τῶν τίτλων τῖις ἀπαιτήσεως, ἤτοι ἡ συρροῖι 

πολλῶν ὀφειλετῶν ἀπέναντι τοῦ αὐτοῦ δανειστοῦ διὰ τὸ 

αὐτὸ πρᾶγμα, οὐδόλως δύναται ποιῖισαι χείρονα τὴν θέσιν 

τοῦ δανειστοῦ, (ἐκτὸς ἂν ὁ νεώτερος τίτλος ἐσκόπει τὶιν 

κατάργνσιν τοῦ ἀρχαιοτέρου), ἀλλὰ τοὐναντίον τείνει εἰς 

τὶν ἐξασφάλισιν τῶν δικαίων αὐτοῦ. Μ. Σ. 21 (1801). 

Τὰ περὶ δόλου ἀναφερόμενα ὑπὸ τῖις παρεμθαινούσης, 

δι᾽ ὧν δῖιθεν ὁ ἐνάγων παρέπεισεν αὐτήν, οὐδόλως λαμθά- 

νονται ὑπ᾽ ὄψιν ἀπέναντι ἐπισήμων ἐγγράφων. 

Μ. Σ. 15 (1815). 
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- Κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν τῷ χωρίῳ Ἑλάτα τῆς Χίου πολυ- 

-ἑρόνιον ἔθος, τὰ ἐπίσημα συμθόλαια, μεμαρτυρημένα παρὰ 

τοῦ τοποτπρητοῦ τοῦ χωρίου καὶ τῶν ᾿Επιτρόπων τῖις ἐν 

αὐτῷ ᾿Εκκλγισίας, ἔχουσι πλήρη. τὶιν ἰσχύν, εἰ καὶ μὴν φέ- 

ροντα πολλάκις τὴν ὑπογραφὴν τῶν συμθαλλομένων, ὡς 

ἀγραιμμάτων. Μ. Σ. ϐ (1811). 

Πᾶσα πρᾶξις ἄκυρος καὶ πᾶν τὸ ἐξ αὐτῖς ἠοτημένσν 

θεωροῦνται ὡς μὴν ὑπάρχοντα καὶ οὐδεμίαν ἔχουσιν ἐν γέ- 

νει δύναμιν, ἑπομένως ἀκυρουμένης τῖις ἐκκαλουμένης 

ἀποφάσεως δέον ἵνα τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Δικαστήριον συνε- 

χίση, τὴν δίκΊιν, ἀφ᾽ ἧς ἐποχῖις αὕτη ἔμεινεν ἐκκρειιής, μὴ 

λαμθανομένης ὑπ᾽ ὄψιν τῖις ἐρημοδικίας ὡς ἀκύρου. 

| Ἱ. Σ. 24 (1884). 

Πᾶσα σύμθασις εἶναι ἰσχυρὰ ἐνόσῳ δὲν ἀντίκειται εἰς τὸν 

νόμον ἂν τοὺς καλοὺς τρόπους. Μ..Σ. 81 (1885). 

Πᾶσα πρᾶξις καταρτιζομένη διὰ τῖις ἐλευθέρας θελήσεως 

τοῦ ἐνεργοῦντος αὐτὴν καὶ εἰς οὐδεμίαν νομικὶνν ὑποκειμέ- 

νου ἐξαίρεσιν, οὐδέποτε λογίζεται, ἐκτὸς ἐὰν εἶναι φυσικῶς 

ἓν τιθικῶς ἀδύνατος, ἴι ἐναντία τῶν χρηστῶν ἠθῶν ἣν ἀντι- 

θαίνει εἰς νομίμους ἀπαγορεύσεις. Μ. Σ. 85 (1885). 

3 

Διὰ τοῦτο γράφοντες διὰ τῖις παρούσης ἡμετέρας πα- 

τριαρχικῖις ἐπιστολῖις ἐντελλόμεθα τῇ. Θεοφιλίᾳ σου ἅγια 

τῷ λαθεῖν τὴν παροῦσαν µας νὰ προσκαλέσῃς ἀυέσως τὸν 

εἰρπιμένον Παππαφωτίνιαν καί, ὡς αἴτιον γενόμενον αὐτὸν 

τῖις ζημίας τῶν χιλίων γροσίων διὰ τὰς κρισολογίας, νὰ τὸν 

προστάξης ἀρχιερατικῶς νὰ πληρώσῃ αὐτὴν τὴν ποσότητα, 

πρὸς παιδείαν τῆς κακοθούλου διαθέσεώς του καὶ κακῖις 
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καὶ ἀσυνειδήτου ὁδηγίας καὶ συμθουλῆς του καὶ πρὸς πα- 

ράδειγμα ἄλλων τοιούτων παρομοίων, καὶ ἂν παρακούσῃ 

καὶ δὲν ἤθελε πεισθῇ εἰς τὴν διόρθωσιν τῖς ζημίας ταύτης, 

τότε ἀμέσως νὰ γράύης ποὸς ἡμᾶς διὰ νὰ γένηται πρὸς αὖ- 

τὸν ἡ προσήκουσα ἐκκλπσιαστικὶι παιδεία καὶ νὰ δοκιμάσῃ, 

τὰ ἐπίχειρα τῖις κακίας του. 

Γρ. Π. τῷ Μυριοφύτου 38 Σθρίου 18358. 

Ἡ συμθουλὴν τοῦ ἐναγομένου ἱερέως, ἡ γενομένη πρὸς 

τὴν ἐνάγουσαν περὶ συζεύξεως αὐτῖις μετ’ ἀνδρὸς ἀσώτου 

καὶ μεθύσου καὶ ἐγκαταλιπόντος αὐτήν, ὡς δολία εἰσήγπσις 

παρουσιαζοµένπι, συνεπάγει τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ νόμου (Δρ. 

ς 50 περὶ καν. δικ. {111. Η καὶ Βασ. 5 47 (2.9) ἤτοι τὴνν κατα- 

δίκιιν αὐτοῦ ὅπως πληρώσῃ, εἰς τὴν ἐνάγουσαν λόγῳ ἀπο- 

ζπμιώσεως γρ. 8,000. Μ. Σ. δ4 (1867). 

5 3. 

Αἱ περὶ ἀποζημιώσεως ἀξιώσεις τοῦ ἐνάγοντός εἰσιν ὅλως 

ἀθάσι]ιοι, καθόσον 1οτηιιέννις τῖις διαλυτικῖις αἱρέσεως τὸ 
} ν ιο 

συνάλλαγμα τῖις πωλήσεως ἦνν ἰσχυρόν, καὶ ὁ ἐναγόμενος 

καὶ ἀντενάγων εἶχε τὸ δικαίωµα ἵνα ἰθιοποιπθῇῆ, τό τε κτῖι- 

μα καὶ τοὺς καρποὺς αὐτοῦ ἀζημίως, κατὰ τὸν κανόνα «ὁ 

τῷ ἰθίῳ χρώμενος δικαίῳ οὐδένα ἀδικεῖ», ἐκτὸς δὲ τούτου 

ἐπειδὴν ἡ προκειμένη, εἰκονικὶι μεταγραφὶν δύναται ἵνα θεω- 
Ἠ- , . ..» . ν . ΄ 

ρπιθῇ ὡς σιωπηρὸν ἐνέχυρον, καὶ κατὰ τὸν νόμον Πανδὸ. 8 

(20.9) 1η απίρας οαυ6ῖς καὶ ἄτοκος ἂν τον ἡ ἁπαίτησις τοῦ 

ἐναγομένου καὶ ἀντενάγοντος, οὗτος ἠδύνατο ἰδιοποιπθῖι- 
. . -” ον ΄ 7, - ΄ 

ναι τοὺς καρποὺς τοῦ ἐπιδίκου κτήματος μέχρι τοῦ νομί- 

µου τόκου. Μ. Σ. 99 (1806). 

Τῶν συναλιλιασσομένων συναινεσάντων ἐπὶ τῶν οὐσιω- 
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δῶν τοῦ τῖις ἀγοροπωδλπσίας σύναλλάγµατος, ἤτοι τοῦ πὠ- 

| λουμένου πράγματος καὶ τοῦ τιμήματος, τὸ συνάλλαγμα 

κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον τελείως κατηρτίσθη, ὥστε ἑκά- 

τεροί εἰσιν ὑπόχρεοι εἰς τὶν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ. 

Μ. Σ. 4 (1869). 

5 4- 

Πρὸς ἐξόφλνιουν τοῦ βεθαίου τούτου χρέους εὐθύνεται 

κατὰ νόμον κατὰ πρῶτον μὲν λόγον ὁ πρωτοφειδέτιις κατὰ 

δεύτερον δὲ ἐν ἐλλείψει ἐκείνου καὶ ὁ ἐγγυητὴς τούτου, 

᾿Αρμ. ! περὶ ἐγγυητοῦ καὶ ἀντιφ. (1 ας’), Νεαρ. 4 κεφ. {καὶ 

2 Νεαρὰ 99 κεφ. 1, ἡ δὲ ἔνστασις τοῦ πρωτοφειλέτου ὅτι 

ἐζήτησεν ἄλλοτε ἵνα πληρώση τὸ χρέος του ἀλλὰ τοῦτο 

οὐκ ἐγένετο, μὶν ἀποδιδομένου τοῦ χρεωστικοῦ αὐτοῦ ὁμο- 

λόγου, οὐδεμίαν ἐπίρροιαν ἔχει οὔτε ὡς πρὸς τὸ κῦρος τοῦ 

χρέους του, οὔτε ὡς πρὸς τὰς συνεπείας αὐτοῦ, ἀπὸ τοῦ 

ὁποίου ἐὰν ἤθελε ν᾽ ἀπαλλαχθῇ, ὤφειλεν ἵνα διαμαρτυρό- 

μενος κατὰ τῖις 1ιὴ ἀποδοχῆς τοῦ καταθαλλομένου χρέους 

παρακαταθέση. αὐτὸ παρὰ τῇ δικαστικῆ. ἣν ἄλλῃ ἐπισήμως 

ἀνεγνωρισμένπ ἀοχῆ. Μ. Σ. 5] (1867). 

8.5. 

Ὁ ἐντολοδότης ὀφείλει ἀποδοῦναι τῷ ἐντολοδόχῳ πάσας 

τάς τε ἀναγκαίας καὶ ἐπωφελεῖς δαπάνας, οἷαι εἰσὶν αἱ ὑπὲρ 

ἐκπαιδεύσεως γενόμεναι Κοχ 97 (9.4) {ο πι1η|α[ἱ ναι ο0η{γα 

Γ.δ0 454 6. 4. 10 9 Βασιλ. 50 (9. 21), μάλιστα καὶ τόκους 

τῶν ὑπὸ τοῦ ἐντολοδόχου πρὸς ἐκτέλεσιν τῖις ἐντολῖις κατα- 

θληθέντων χρημάτων Π. 13. 9. Βασιλ. 19 (11.1) κλπ. 

Μ. Σ. 97 (1807). 



346 ᾿Ενοχαὶ ἐν γένει 8 7. 

Ἅμα τῷ θανάτῳ τοῦ ἐντολέως ἡ ἐντολὶ κατὰ νόμον 

θεωρεῖται ἀνακεκλημένηι, Μι 9 ἀΒΠ10, 

6 6, 

Ἐπειδὴ, ἐκ τῶν γενομένων ὑπὸ τοῦ ἐνάγοντος δαπανῶν 

ὠφελήθη ἡ ἐναγομένη ἐλευθερίως ἀνατραφεῖσα, ἐκπαιδευ- 

θεῖσα δὲ Ἰδυνήθη ἵνα ἐντίμως ἀποκαταστῆ, συζευχθεῖσα 

μετ᾽ ἐμπόρου ἀξιοτίμου, κατὰ δὲ τοὺς περὶ διαχειρίσεων 
ἀλλοτρίων ὑποθέσεων νόμους, αὕτη ἐνέχεται εἰς τὴν πλη- 

ρωμῖιν τῶν πρὸς ὄφελος αὐτῖις δαπανηθέντων εἴτε ἀμέσως 

εἴτε ἐμμέσως ἀπέναντι τοῦ ἐνάγοντος 1, 1.1 ταοίουτη 60 (4. 

90), Βασ. 17 (18.2) Ι. 9 6 9 καὶ ϐ 48 ἴη Γ6ΠΙ ΥΘΓΘ0 (15.9), 

ὅστις ὡς διαχειριστὶις ἀλλοτρίων δικαιοῦται ἀπαιτῖισαι, οὐ 

μόνον τὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ προκαταθληθείσας ἀναγκαίας καὶ ἐπω- 

φελεῖς δαπάνας ἀλλὰ καὶ τοὺς τόκους αὐτῶν, Ι. 19 5 4, 1, 45 

46 ηοσ. σο5ί (9.5) κὰπ, 1. 11 ο η γοτη γθγ80 (19.9). 

Μ. Σ. 97 (1801). 

Τὰ ἔξοδα τῖις ἐπισκευῖις τῖις οἰκίας δικαιοῦται νὰ λάθῃ 

ὁ ἐναγόμενος παρὰ τῖις ἀντιδίκου αὐτοῦ μητρὸς καὶ κλγι- 

ρονόμου τῖις ἀποθιωσάσης συζύγου αὐτοῦ, ὡς ἐπὶ καλῇ 

πίστει δαπανήσας εἰς ἐπισκευὴν ἰδίας δῆθεν οἰκίας, (᾿Ἄρ- 

μεν. Β΄. Α΄.) Μ. Σ, 11 (1570), 

9 7, 

Ὁ ὑπὸ τοῦ ἐναγομένου προσύδιπθ εὶς λόγος τῖις ἀνεχείας 

οὐ δύναται ἐξουδετερῶσαι τὸ περὶ τῖι ἐκποιίσεως τῶν 

ἐνεχύρων δικαίωµα τοῦ δανειστοῦ συμφώνως τῷ τε νόμῳ 

καὶ τοῖς ὅροις τῖις μεταξὺ αὐτῶν συιιθάσεως. 

Μ. Σ. 3 (1868). 
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Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν τὸ ἐκ τῖις ἐκποιήσεως τοῦ ἐνε- 

χύρου προελευσόμενον ποσὸν δὲν ἤθελεν ἐπαρκέσει εἰς 

τὴν ἐξόφλησιν τοῦ ῥηθέντος χρέους, ἐνάγονται εἰς τὶν 

συμπλήρωσιν αὐτοῦ ὅτε πρωτοφειλέτης καὶ οἱ ἐγγυπταί, 

ὡς καὶ τἀνάπαλιν, ἐν περιπτώσει καθ’ ἂν ἐκεῖνο ἤθελεν 

ὑπερθῇ τὸ δεύτερον, τὸ περιπλέον δέον ἀποδοθῆναι τῷ ἐνε- 

χειριαστῇ. Μ. Σ. ὃ (1808). 

6 8, 

Ἡ κοινότης παραλαθοῦσα γρ. 25,000 ἀπέναντι τοῦ τμή- 

ματος τῆς οἰκίας καὶ μὴν μεταθιθάζουσα τὴν κυριότητα αὖ- 

τῖις ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἀγοραστοῦ ἣν τοῦ ἐκδοχέως αὐτοῦ, 

ὀφείλει κατὰ νόμον ἵνα ἐπιστρέψῃ. τὸ διαληφθὲν ποσὸν 

μετὰ τοῦ νομίμου αὐτοῦ τόκου. Μ. Σ. 5(ἰ810). 

Ἡ κατὰ τοῦ κύρους τῖς ἐκχωρήσεως ἔνστασις τοῦ ένα- 

γομένου ᾿Εθνικοῦ Ταμείου ἐστὶν ἀπορριπτέα, διότι οὐκ ἔρ- 

ρωνται ἀμφότεροι οἱ λόγοι, ἐφ᾽ ὧν στηρίζεται αὕτη’ δηλο- 

νότι εἶναι μὲν ἐπάναγκες ἵνα πᾶσα ἀπαίτησις πολιτικὴ πα- 

ραχωρεῖται δι’ ἰδιαιτέρου ἐκχωρπτπρίου ἐκδιδομένου ἐκ µέ- 

ρους τοῦ ἐκχωροῦντος πρὸς τὸν ἐκδοχέα, ἀλλὰ δὲν εἶναι 

ἀπαραίτητος καὶ ἡ ἔγγραφος ἀποδοχὶι ἐκ μέρους τοῦ τε- 

λευταίου' δεύτερον δέ, ἐὰν ὑπάρχῃ ἀναγκαία γνωστοποίη- 

σις τῖις ἐκχωρήσεως πρὸς τὸν ὀφειλέτπν, αὔτιι γίγνεται 

ὑπὲρ τοῦ ἐκδοχέως, εἰς ὃν ὁ νόμος ἔδωκε τὸ δικαίωµα ἵνα 

κοινοποιῇ τῷ ὀφειλέτῃ τὶνν γενομένην ἐκχώοπσιν, ἐπὶ τῷ 

τέλει ὅπως ὑποχρεώσῃ αὐτόν, ἵνα μὴ τυχὸν ἀποτίσπ τὸ 

ἐκχωρπιθὲν χρέος εἰς τὸν ἐκχωρήσαντα δανειστήν, ὅπερ ἐὰν 

ἤθεδε πράξῃ, μετὰ τὶιν γενομένην αὐτῷ κοινοποίησιν, ὕπο- 

χρεοῦται νομίμως ἵνα πληρώσῃ τὸ αὐτὸ χρέος εἰς τὸν ἐκ- 

δοχέα. ΜΝ. Σ. 183 1874.) 
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Καὶ ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἐναντίον τοῦ ἰσχυρισμοῦ τοῦ 

ἐνάγοντος, ὅτι ὁ ᾿Αναστασιανὸς νόμος πεοιῖιλθεν εἰς ἀχρη- 

στίαν, ἤθελεν ἀποδειχθῇ ὅτι ἐφαρμόζεται πανταχοῦ ἐν τοιαύ- 

ταις περιστάσεσι, μολονότι οὐδέποτε ἐφποιόσθι ὑπὸ τοῦ 

δικαστπρίου τούτου, διότι δὲν περιέχεται ἐν ταῖς διατάξεσι 

τοῦ ᾿Αοιμενοπούλου, ἀλλὰ καὶ διότι οὐδεὶς τῶν διαδίκων 

μέχοι τοῦδε ἐπεκαλέσθη αὐτόν, τὸ Συμθούλιον ὅπεο προῖ- 

σταται τῶν συμφερόντων τοῦ ἐναγομένου 'Εθνικοῦ Ταμείου 

οὐδόλως θεωρεῖ οἰκείαν τῇ πίστει καὶ ὑπολήψει τοῦ ταμείου 

τούτου τὴν παραχθιισοιένηιν τυχὸν ὠφέλειαν ἐκ τῆς ἐφαρ- 

μογῖις τῖς διατάξεως τοῦ ᾿Αναστασιανοῦ νόμου. 

Μ. Σ. 18 (1814). 
Ἡ συναίνεσις τοῦ ἐκχωρουμένου δὲν ἀπαιτεῖται ἐπὶ ἐκ- 

χωρύισεως (Βασιλ. 9, 19, 4), ἀλλ᾽ ἐν γένει δύναταί τις ἵνα 

ἐκχωοήισπι τὶιν ἰδίαν ἐνοχὶιν εἰς ὃν ἂν ἐθέλῃ.Μ.Σ. 93 (1880). 

5 ο. 

Ὁ νόμος τεκμαίρει τὴν οὐχὶ δωρεὰν ἀλλὰ τὶιν ἐπὶ προ- 

θέσει ὑποχοεώσεως παροχὶιν ὑππρεσιῶν προσώπων, οὐχὶ 

διὰ στενοῦς συγγενείας, ν σχέσεως συνδεομένων. 

Μ. Σ. 52 (1867). 

1Ο. 

Ἔκ τῖις Νεαρᾶς ἡ κεφ. α’. ᾿Αρμ. 1 (9,06) προκύπτει μὲν 

ὅτι ὁ δανειστῖις χωρεῖ πρῶτον κατὰ τοῦ πρωτοφειλέτου, καὶ 

καθόσον ἂν παρ᾽ αὐτοῦ μὶν δυνηθῇ λαθεῖν, κατὰ τοσοῦ- 

τον ἐπὶ τὸν ἐγγυπτὶνν χωρεῖ καὶ παρ᾽ ἐκείνου τὸ λειπόμενον 

κομίζεται, καὶ εἰ μὲν οὗτος συμθαίνει ἀπεῖναι δίδοται καὶ- 
. - -, . Ζ - . ἈΝΑ, λ 

ρος τῳ ἐγγυπτῆ, τον πορωτοτυπον ἀγαγεῖν μετα οὗ τίιν πά”- 
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ρέλευσιν΄ ἐκτίνει ἀναγκαίως τὸ χοέος ὑπὲρ τοῦ ἐγγυη- 

ν 
θέντος, οὐχ ἧττον ὅμως αἱ ἐκ τῶν ἀνωτέρω νόμων πΊιγά- 

ζουσαι διατάξεις ἀποκρούονται ὑπὸ τῆς ὁητῆς ἵν σιωπη- 

ρῶς παραιτήσεως τοῦ ἐγγυπτοῦ, ὡς τοῦτο ἐξάγεται καὶ ἐκ 

τῶν γενικῶν ἀοχῶν τοῦ ὃ:καίου καὶ ἐκ τοῦ γράμματος τῖις 

Νεαρᾶς 1890, ὁριζούσιις ὅτι «τὰ τοιαῦτα προσιέµεθα σύμφω- 

να οὐ δοκοῦντα παρὰ τὸν νόμον εἶναι, διότι ἔξεστιν ἑκά- 

στῳ τῶν δεδομένων αὐτῷ παρὰ τοῦ νόμου καταφρονεῖν», 

ἐπὶ δὲ τοῦ παρόντος παραίτησις ἐγένε-ο παρὰ τοῦ ἐναγο: 

μένου,ἐγγυπθέντος οὐχὶ ἁπλῶς ὡς ἐγγυπτοῦ ἀλλὰ καὶ πλη- 

ρωτοῦ, εἰς ἣν ἔκφοασιν οὐδεμία ἄλλη ἔννοια δύναται νὰ δο- 

θῇ, μηδόλως διακρινοµένου μεταξὺ ἐγγυπτοῦ καὶ ἐγγυπτοῦ 

καὶ πὀιοωτοῦ, ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει δύναται ὁ δανει- 

στὲς ἀδιακρίτως χωρῆσαι ἐφ᾽ ὄν τινα βούλεται εἴτε πρω- 

τοφειλέτην εἴτε ἐγγυητήν. Μ. Σ.:2 (1806). 

Ὁσάκις ἐγγυᾶταί τις δάνεια ὑπὸ προθεσμίαν δὲν ἀπαλ.- 

λάσσεται διότι παραμελεῖ τούτων, εἰ μὶι ὁ δανειστὴς καίτοι 

προύλέπων ὅτι ὁ πρωτότυπος ἔμελλε νὰ πτωχεύση, ἀμελῖις 

ἐδείχθη. Μα, 3. 18}), 

Ὁ νόμος δὲν ἀπαγορεύει νὰ κινῖιται συγχρόνως ἀγωγὴ 

κατά τε τοῦ ὀφειλέτου καὶ τοῦ ἐγγυπτοῦ, ἀλλ᾽ ἡ κατὰ τοῦ 

τελευταίου ἀπόφασις τότε μόνον εἶναι ἐκτελεστέα, ὅταν ὁ 

δανειστὴς ἀποδείξῃ τὴν ἀπορίαν τοῦ ὀφειλέτου. 

Μ. Σ. 14 (1868) 5 (1979). 
Οὐκ ὀρθός ἐστιν ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐνάγοντος, ὅτι ὁ ἐκ 

τῶν ἐναγομένων Σ. ὑπογοάψας τὸ ὁμόλογον ὡς ἐγγυπτὶις 

καὶ πληιρωτὶις φαίνεται παραιτούμενος τῖις ἐνστάσεως τῖις 

διζήσεως, διότι ὁ νόμος ἀπαιτεῖ ῥητῶς νὰ μνπμονεύπται 

τοῦτο ἐν τῷ τῖις ἐγγυήσεως ἐγγράφῳ, ὅπως στερῖιται ὁ ἐγ- 

ς γυπτὶις τῖς σπουδαίας ταύτης ἐνστάσεως, ἡ δὲ φοάσις ἐγ- 
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γυητὴς καὶ πληρωτὴς εἶναι λίαν πιθανὸν νὰ σημαίνῃ, ὅτι 

ὁ ἐγγυώμενος ὑπόσχεται νὰ πληρώσῃ, τὸ ποσὸν ὑπὲρ οὗ 

ἐγγυᾶται, ἐν περιπτώσει ἀνεχείας τοῦ ὀφειλέτου. 

Ν' Σ. (1475). 
Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος ὡς ἐκ τῖις θέσεως αὐτοῦ καὶ κατὰ 

τοὺς ἱεροὺς κανόνας καὶ κατὰ τὴν ἐγκύκλιον τῖις Ἐκ- 

κλγισίας δὲν Ἰδύνατο ἵνα δῷ ἐγγύπσιν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 14 Δθρίου 1885. 

---.νε-πι 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΊΑ ΙΓΑΙ ΙΚΓΗΔΕΜΟΝΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

πε ρα Ψ' 

Ἡ μεταξὺ τῶν συγκπδεµόνων ἀλλπλεγγύν συνεπάγιται 

τὴν ἀδιαίρετον μεταξὺ αὐτῶν ἐνοχὴν διὰ πᾶσαν πληιιμελῆ 

πρᾶξιν ἑνὸς αὐτῶν. Μο ΣΡΙ 88ο] 

Κατὰ τὸν νόμον ὁ μὲν ἔφιόος ἀνῖιδιξ ἀπὸ τῖις ἐφιιθείας 

του ἐνάγεται ὑπὸ τοῦ ἀλλοτρίων διαχειριστοῦ ὡς τέλειος, 1». 

15 ᾖᾳ6 1606. σο5ί (9.0), Βασιλ.. 6 14 (17.1) ὁ δὲ ἄνηθος ἀντιλιξ 

εἰς ὃ κατέστιι πλουσιώτερος, Ι.. ὃ 6 4 ο πας. σρο[. (9. Ὁ), 

ἑπομένως ἐπὶ τοῦ προκειµένου ὀρθῶς ἐνάγεται ἡ ἐναγο- 

μένπι ὡς τελείαν ἔχουσα ἡλικίαν ([0 ἐτῶν) ὑπὸ τοῦ διαχει- 

ριστοῦ τῶν ἀλλοτρίων, μὴν βοπθουμέννι ὑπὸ τοῦ νόμου διὰ 

τῖις εἰς ἀκέραιον ἀποκαταστάσεως. Μ. Σ. 97 (1807). 

Ἡ ἔνστασις τῖις ἀνηλικιότητος τῖις ἐναγομέντις βαινού- 

σις κατὰ μὲν τὸν ἐνάγοντα τὸ 18, κατ’ αὐτὶνν δὲ τὸ 10 τῖις 

ἡλικίας ἔτος, καθ’ ὃν χρόνον ὑπέγραψε τὸ προκείμενον ὁμό- 

λογον, ἀπαράδεκτός ἐστι, καθόσον αὕτη, καὶ τὸ 16. ἂν διέ- 

τρεχέν ἐστι κατὰ νόμον ἔφηθος ἀνίιλιξ, κατὰ τὰς ἀρχὰς δὲ 
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τοῦ δικαίου ἔχει πᾶσαν τὶιν ἱκανότητα τοῦ συμθάλλεσθαι, 

τοῦ τε ὑποχρεοῦν καὶ ὑποχρεοῦσθαι (ἐξαιρέσει τῖις ἐκποιή- 

σεως ἀκινήτων καί τινων ἄλλων), Ὦ 101 {ο γε). οΡί. (45.1) 

Τιοεχ 498 ἀθο. {. (44. Ἰ) Ιον 141 6 3 ο γοτ]. οὐί. κτὰ., δυνα- 

μέντι εἰς ἀκέραιον ἀποκαταστῖναι ὅπου τὸ βοήθημα τοῦτο 

τοῦ νόμου ἐπιτρέπεται, ἐν δὲ τῇ παρούσῃ περιστάσει τοῦτο 

ἀπαράδεκτόν ἐστι, διότι οὐ μόνον βλάθη οὐ προέκυψε τῇ, 

ἐναγομένη ἀλλὰ ὠφέλεια μεγάλη ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ ἐνάγον- 

τος καταθληθέντων πρὸς διατροφὴν καὶ πνευματικὴν μόρ- 

φωσιν τῖις ἰδίας, κατὰ δὲ τὸν ᾿Αρμενόπουλον περὶ ἀνπό. 

(1.12) οὐκ ἐν πᾶσιν οἱ νέοι ἀποκαθίστανται, ἀλλ.’ ἐν οἷς ὑφ 

ἑαυτῶν ἢν ὑφ’ ἑτέρων περιεγράφησαν ἀπολέσαντες ἣν μὴ 

κτπσάμενοι Τι ἐνοχοποιπθέντες καὶ 5 50 οοίο, τοῖς ἐλάττοσιν 

ἡ, ἡλικία ἐν ταῖς ζημίαις συντρέχειν, οὐ μῖιν ἐν τοῖς πράγ- 

μασι τοῖς αἰσίως διοικπθεῖσιν ἀντίκεισθαι εἴωθεν,παραθ.Ι..44 

Ρισ. ο πη (4.4) 1. 8954111 6 ὃ σοί. καὶ Βασιλ. 44 (10.4) 

ΙΓ 146 (2.19) Βασ. 1 (2.88) καὶ 1 (4.01) 8 1 οἰο. 4θ τη (4.4). 

Μ. Σ. 31 (1807). 

Ἡ παραδοχὶι δωρεᾶς δὲν κατατάσσεται μεταξὺ τῶν νο- 

μίμων ἐκείνων πράξεων πρὸς ἐνέργειαν τῶν ὁποίων ὑπάρ- 

χει ἀναγκαία ἡ συναίνεσις τοῦ κπδεµόνος. 

Ν,..ΣΙ8.(18Τ 2}. 

᾿Αντίκειται τῷ νόμῳ ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐναγομένου ὅτι 

ἀντιλιξ ὢν κατὰ τὴν σύστασιν τοῦ γάμου μετὰ τῖις ἐναγού- 

σης δὲν ὑποχρεοῦται νὰ ἀποδώσῃ ταύτῃ νῦν, λυθέντος τοῦ 

γάμου, τὰ δωρηθέντα αὐτῷ ὑπ᾽ αὐτῖις, διότι οὐδόλως θεω- 

ρεῖται ἀνίιλιξ πᾶς ὁ δυνάμενος νὰ συνάή ἔγκυρον γάμον 

ἄνευ τῖις συναινέσεως τῶν γονέων αὐτοῦ, ἐκτὸς δὲ τούτου 

γενόμενος οὗτος ὑπαίτιος τῖις λύσεως τοῦ γάμου ἔδωκε τὸ 

δικαίωµα εἰς τὶιν ἐνάγουσαν ἵνα ζητῇ τὴν τῶν δώρων ἀπό- 
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δοσιν, τοῦτο ὃ” ἔπραξεν εἰς ἐποχήν, καθ᾽ ἣν οὐδ’ αὐτὸς 
᾽ / τ ο - ΄ / 

ἰσχυρίζεται ὅτι ἣν ἀντλιξ. Μ. Σ. 8 (1873). 

᾿Οοθὸς μὲν ἐστὶν ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐφεσείοντος ὅτι ὁ νό- 
. 2 ’ » 9 ’ Άν . - 

μος δὲν ἀναγνωρίζει ἄλλον ἐπίτροπον ἣν διαχειοιστὶιν τῖις 

περιουσίας τοῦ ἀνηλίκου ὀρφανοῦ εἰ μὴν τὸν ἐπιζῶντα γο- 

νέα, ἀλλὰ ἀφοῦ οὗτος ὁ ἐφεσείων παρῃτήθη οἰκειοθελῶς 

τοῦ δικαιώματος τῖις διαχειρίσεως τῖις περιουσίας τοῦ τέ- 
᾽ - - δε. . ο . 9 -. ’ 

κνου αὐτοῦ, τῖις ἐκ προικὸς τῖις μητρὸς αὐτοῦ προερχοιιέ- 

νης, τὸ πρωτόδικον δικαστήριον οὔτε ὤλειλεν οὔ:ε ἡδύ- 

νατο νὰ λάθη ὑπ᾽ ὄψ.ν ἐξ ἐπαγγέλματος τὴν ἔνστασιν ταύ- 

την, καθὸ μὴ συμπεοιδλαιιθανομένην μεταξὺ τῶν τῖις δηιιο- 
) ν μ ν ΝΊ ἰ ν 5 ν 

σίας τάξεως ἐνστάσεων. Μ. Σ. 4 (1871). 

Κατὰ τὸν διέποντα τὰ καθ᾽ ἡμᾶς νόμον ἡ ἐνπλικιότης 

ἄρχεται ἀπὸ τοῦ 35 ἔτους τῖις ἡλικίας. Μ. Σ. 90 (1871). 

᾿Αποθιώσαντός τινος καὶ καταλιπόντος σύζυγον καὶ ἀνή- 

λικα τέκνα, ἡν μήτηρ αὐτῶν καλεῖται αὐτοδικαίως ὑπὸ τοῦ 

νόμου εἰς τὶιν ἐπιτροπείαν αὐτῶν. Μ. Σ. 15 (1889). 

Ἡ ἐφεσείουσα, ἄγονσα τὸ 10ον ἔτος τῆς ἡλικίας αὐτῖις 

ὅτε ἐγένετο τὸ μεταξὺ αὐτῖις καὶ τοῦ ἐφεσιθλήτου συμφώ- 

νητικὸν περὶ τελέσεως μεταξὺ αὐτῶν γάμου, καὶ διατελοῦ- 

σα ὑπὸ τὴν κπδεμονίαν τῶν προγόνων αὐτῖις, δὲν 1ιδύνατο 

νὰ προθῆ κατὰ νόμον εἰς οἱανδήποτε νόμιμον πρᾶξιν ἄνευ 

τῖις συναινέσεως αὐτῶν (΄Δομεν. Α. ιθ3' πρὸς σύναψιν δὲ 
΄ - Ε / « ν - ιά 

γάμου ἀπητεῖτο ἀναγκαίως ἡ συναίνεσις τῶν προσώπων 

ὑφ᾽ ὧν τὶιν ἐξουσίαν διετέλει. Μ. Σ. 88 (1887). 

Ἡ μήτηρ οὖσα νόμῳ φυσικὴ ἐπίτροπος τῶν τέκνων αὖ- 

τῖις, ἐνόσῳ ὁ νόμος Τν δικαστικὶν ἀπόφασις δὲν ἀφαιροῦσιν 

ἀπ’ αὐτῖις τὴν ἰδιότητα ταύτην, νομίμως ἐγείρει κατὰ τοῦ 
’ ον . 4... - ας /  »ν 

συζύγου αὐτῖις ἀγωγὴν περὶ θιατροφῖις τῶν τέκνων αὐτῖις. 

Μ. Σ. 190 (1892). 



ου ο ο το 

᾿Επιτροπεία καὶ κηδεμονία ἐν γένει, 354 

Ἡ τῖις νοιιμοποιήσεως ἔνστασις τοῦ ἐφεσείοντος κατὰ 
΄ «Ὁ 

[ 
τοῦ ἐφεσιθλήτου, ὡς μηδὲν ἐν τῇ δίκῃ ταύτῃ παοαστά- 

ι 
ν 

; ον , » , ΄ / ν . ον , 

σεως δικαίωµα ἔχοντος, νόμ!μός ἐστι, διότι κατὰ τὰς ὃ ατά- 

ξεις τοῦ νόµου (Βισ. 40,4, α΄), μόνῳ τῷ πατρὶ ἀνήκει ἡ δια- 
” - ΄ ’ ἐς - 2 ; - 2 -- 

χείρισις τῖς μπτρόθεν περιελθούστις τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ 

τέκνοις περιουσίας, ἐκτὸς μόνον ἂν ὑπάρχῃ νόμιμος δόγος 
».ν 

ὅπως ἀφαιρεθῇ αὔτη ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὁ δὲ πάππος αὐτῶν ὡς 

μιιθὺν ἔχων ἴδιον συμφέρον ὅπως διεκδικήση ἐν τῇ περι- 

στήσει ταύτη, οὐδὲν ἐκέκτητο δικαίωμα παραστάσεως οὔτε 

ἐνώπιον τοῦ Συμθοιλίου τούτου, ἀκυρωτέα ἑπομένως τιγ- 

χάνει ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις. Μ. Σ. 4 (1510).. 
ὲ . Περὶ δὲ τῖις παρὰ τῶν συνεπιτρόπων γενομένης παραδό- 

σεως τῶν πατρῴων μεριδίων τῷ πληρεξουσίῳ τῖις συνεπι- 

τεόπου μητρὸς (διὰ διαθήκης διορισθέντων καὶ τούτων ταὶ 

ταύτης), εἰ δηλαδὴ εὐλόγως καὶ νομίμως γέγονεν ἡ, πρᾶξις 

αὕτη, περὶ τούτου οἱ ἱες οἳ νόμοι ἐν βιθὰ. Β’ τῶν Βασιλικῶν 

διδόασιν ἄδειαν τ.ῖς ἐπιτοόποις «ἲν δοῦναι τὰς ἐγγύας καὶ 

διοικῖισαι Τι λαθεῖν τὰς ἐγγύας καὶ ἀναχωρῖισαι τῖις διοικήι- 

σεως», ὅ ἐστιν, Ἶι νὰ δώσωσι πρὸς τοὺς συνεπιτρόπους 

αὐτῶν ἐγγυπιτὰς καὶ νὰ διοικίσωσιν αὐτοὶ τὰ ὀοφανικὰ 

πράγματα ἣὶ νὰ λάθωσιν ἐγγυπιτὰς παρὰ τῶν συνεπιτρόπων 

καὶ ν᾿ ἀναχωρήσωσιν ἀπὸ τὶιν διοίκιισιν τῶν ὀρφανικῶν 

ποαγμάτων: ὥστε κατὰ τὶν ἔννοιαν τῶν ἱερῶν τούτων νό- 

μων, εἰ μὲν οἱ ῥηθέντες ἐπίτροποι εἰδήφασι τὰς ἐγγύας 

παρὰ τῖις συνεπιτρόπου αὐτῶν, μιιτρὸς τον ἐπιτοοπευομέ- 

νων, ἔρρωται ἡ παρ᾽ αὐτῶν γενομένη πρᾶξις τῖις παραδό- 

σεως. Γρ. Π. Σ. 81 Ἰανουαο. 18410. 

Ὁ πατὶιρ ἔχων τὶν ἐπὶ τῶν παίδων πατοικὶν ἐξουσίαν 

ἀπολαύει τὶιν ἐπικαοπίαν τῖις περιονοίας τούτων. 

Μ. Σ. 45 (1801). 
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Οἱ κωφάλαλοι δύνανται μόνοι νὰ διαχειρίζωνται τὴν πε- 

ριουσίαν αὐτῶν, ὁ νόμος δὲ λέγων (᾿Αρμ. Κ. 19.1 Ι), καὶ τῷ 

ἀλάλω δίδοται ἐπίτροπος, δὲν ἐννοεῖ ὅτι ἑκάστῳ ἀλάλῳ δί- 

δοται ἐπίτροπος, ἀλλὰ δίδοται τοιοῦτος τῷ ἁλάλῳ, ἐὰν 

ὑπάρχη ἀνάγκη. Μ. Σ. 16 (1895). 

Ε: ΤΕΤΡ ΟΔΟ ΕΘΝ 

ΠΕΡΒΡΙΛΗΝΜΝΙΣ 

. Γάμοι μεθ᾽ ἑτεροδόξων τοι μικτοί. 
ἐν γένει. 

μετὰ δυτικῶν. 

μετὰ διαιμαοτυοοιιένωνι 

μετ᾽’ ἀομεγίων. 

«. μετὰ σχισματικῶν. 

. Αρμοδιότης ᾿Εχχ)νησιαστικῶν Δικαστηρίων ἐπὶ διαφορῶν λύσεως τῶν οσο ον τεῷ πα ς6ο 

μικτῶν γάμων. 
Σ ή . [4 - ο Ν/6 8. Κηδεία καὶ μνημόσυνα τῶν ἑτεροδόξων. 

4. Στέψις τῶν ἑτεροδόξων. 

« Βάπτισις τῶν ἑτεροδόξων, 

6. Πῶς {γίνονται δεκτοὶ εἰς τὴν ὀρθοδοξίαν. 
α΄. οἱ λαϊκοὶ ἑτερόδοξοι. 

β’. οἱ κληοικοὶ ἑτεοόδοξοι. 

ο σρο ορ “ο 

σι 

8.1. 

α’. Ἐν γένει.] 

..... Ἐπὶ τούτοις δὲ προσέχειν ἀκριθῶς μὴν δίδοσθαι 

ἄδειαν γάμῳ συνάπτεοθαι τοὺς ὀρθοδόξους ἑτεροδόξοις καὶ 

1. Περὶ μικτῶν γάμων ὅρα Συνόδου Χαλκεπδόνος καν. ΙΔ’, τῆς 

ὃν Τεούλλῳ καν. ΟΡ’, τῆς ἐν Λαοδικείᾳ καν. ΔΑ’, τῆς ἐν Καρθα- 

χέν καν. ΚΛ’ καὶ Φωτίου Νομοκαν. 18’, 1Υ” ἐπίότις δὲ μονογρα- 
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αἱρετικοῖς κατὰ τὸν ἀπαγορεύοντα ΟΒ’ ἱερὸν κανόνα τῖις 

ἕκτης ἁγίας οἰκουμενικῖις Συνόδου, «μὴν δεῖν τοὺς ὀρθοδό- 

ξους ἑτεροδόξοις καὶ αἱρετικοῖς γάμῳ συνάπτεσθαι, τοὺς 

δὲ τοῦτο ποιήσαντας ἀφορίζεσθαι, ἀκυρουμένου καὶ τοῦ 

γάμου». Ἐκ τοῦ τόμου τοῦ Πατριάρχου Κων)πόλεως Γρη- 

γορίου και τοῦ Ἱεροσολύμων ᾿Ανθίμου καὶ 38 Μητροπο- 

λιτῶν. Νόριος 1800. 

Ὅσα ὃ” ἔφθασαν τελεσθῆναι κρυφίως συνοικέσια ὀρθο- 

δόξων μεθ’ ἑτεροδόξων, τούτων ἡ διάλυσις, ὡς ἐπίφορος 

σκανδάλων προδήλως πολλῶν καὶ δεινῶν ἐνίοτε ἀμυθήτων, 

μὶν ἐκ τοῦ προχείρου ἐνεργείσθω, ἀλλ᾽ ἐὰν θάτερον μέρος 

μὶν σωφρονήστι μέχρι τέλους τῷ ὀρθοδόξῳ καὶ τὴν διά- 

στασιν οἴκοθεν πραγματευθῶσι, τότε ἐπακολουθείτω καὶ ἡ 

τῖις ἱερότηιτός σου συναίνεσις. 

Γρ. Π. Σ. τῷ Σμύρνης 8θριος 1818. 

᾿Αποκρινόμενοι ἐπιτάττομέν σοι ἐκκδπισιαστικῶς ν᾽ ἀπο- 

κριθῆς ἐμθριθῶς τοῖς αἰτοῦσιν ὅτι δὲν δύνασαι νὰ ἐπιχει- 

ρήσης καὶ νὰ συγκατατεθῆς εἰς πρᾶγμα πολιτικῶς καὶ ἐκ- 

κλιϊσιαστικῶς ἅμα ἀπηγορευμένον, παραγγέλλων καὶ τοῖς 

ῥίαν Ἱδρωμένου (1891) ᾿Αθήνῃϑι, τὰ Οἰκογενειακὰ Δίκαια τῶν ἡιμε- 

τέρων νομοδιδασκάλων Καλλιγᾶ, Παπαορπγοπούλου καὶ Κραθσᾶ, 

Φλογαΐτου Λεξ. Νομικῆς δελ. 9323. κτὸ. 

Σήμερον κατᾶ τῖν ἐπικρατοῦσαν ἐν τῇ Ἐκκδλπιοίᾳ τάξιν ὀπιτρέ- 

πονται παρ᾽ ἡμῖν οἱ γάμοι τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν μετὰ μήν 

τοιούτων, οὐχὶ δὲ καὶ μετὰ μῖι χοιδτιανῶν, ὑποχρεουμένου τοῦ ἣὶ 

τῆς μι ὁρθοδόξου ἵνα δώσῃ ἔγγραφον ὑπόσχεσιν, α’) περὶ τῆς τελέ- 

όεως τοῦ γάμοι! ὑπὸ ὀρθοδόξου ἱερέως, β’) περὶ τῆς ὀρθοδόξου βα- 

πτίδεως καὶ ἀνατρο]γῖς τῶν τέκνων, καὶ γ᾽) περὶ ὑπαγωγῆς αὐτοῦ 

ἐν περιπτώσει συζυγικἲῆς διαφορᾶς εἰς τῖιν δικαιοδοσίαν τῆς ὀρθο- 

δόξου ᾿Δνατοδικῆς ᾿Εκκλιιδίας. 
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ἱερεῦσι σου ἐντόνως νὰ προσέχωσι καὶ αὐτοὶ νὰ μὴν τολμή- 

σωσι μήτε κρυφίως μήτε φανερῶς νὰ ἐκτελέσωσι συνοικέ- 

σια ἑτεροδόξου μὲ ὀρθόδοξον ἣ σουδίτου μὲ εαγιάδισσαν, 

ἐπειδὶι καὶ τὸ συνοικέσιον ἐκεῖνο ἔχει νὰ διαλυθῆ, καὶ ὁ τὸ 

στεφάνωμα τολµήισας ἔχῃ νὰ πάθῃ καὶ ἡ ἱερότης σου προς- 

νρούων τὰ μέγιστα ἔχεις νὰ συγκαταδικασθῆς. 

Γρ. Π. τῷ Θεσσαλονίκης 23! Νθοίου 1835. 

Τῷ αὐτῷ ὅτι διαλύεται τὸ ἀνωτέρω συνοικέσιον γενόμε- 

νον λαθραίως, γίνεται ἔκπτωτος τοῦ βαθμοῦ αὐτοῦ ὁ τελέ- 

σας αὐτὸ ἱερεὺς καὶ ὅτι ἀφορίζονται οἱ σιζευχθέντες. 

Γρ. Π. Ἰανουάριος 1830. 

Λὶ τῶν εἰρημένων ουνοικεσίων ἀνδρῶν ὀρθοδόξων μετὰ 
ν 

ροδόξων ἣν καὶ τἀνάπαλιν φανεραὶ ἣὶ καὶ Δαν- γυναικῶν ἑτες 

θάνοισαι ἐκτελέσεις ἀπαράδεκτοί εἰσι, ἄλλων τε πολλῶν 

ἕνεκα λόγων πνευματικῶν καὶ πολιτικῶν καὶ τὸ πλέον διὰ 

τὴν τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν τικτομένων ἐν τῷ τῖις κακοδοξίας ζόφῳ 

περιπλάνησιν. 1ο. Π. Σ. ϑύριος 1518 καὶ Μάϊος 1837. 

Ἰπειδὴ τὸ συνοι:έσιον τοῦτο γυναικὸς ὀρθοδόξου μετ᾽ 

ἀνδρὸς ἑτεοοδόξου ὑπάρχει ἀθέμιτον καὶ ἀντίκειται τοῖς 

νόμοις ταὶ ἰδίως τῷ ΟΡ’ κανόνι τῖις ΣΤ΄. οἴκουμενι- 

κῖις Συνόδου διαγοοεύοντι, «μὴ ἐξέστω ὀρθόδοξον ἄνδρα 

ναῖκα ὀρθόδοξον συζεύγνυοθαι, ἀλλ.’ εἰ καὶ φανείη τι τοιοῖ- 

τον ὑπό τινος τῶν ἁπάντων γιγνόμενον, ἄκυρον τὸν γάμον 

ἡ εἶσθαι καὶ τὸ ἄθεσμον διαλύεσθαι συνοικέσιον κλπ», διὰ 

τοῦτο, γράφοντες διὰ τῖις παρούσης πατριαρχικῖς ἡμῶν 

ἐπιστολῖις, ἐντελλόμεθα ὅπως, καὶ ἡ ἱεοότης σου γνωρίζης 

καὶ τοῖς συγγενέσι τῖις ὁπθείσης νέας καὶ τοῖς λοιπαῖς αὖ - 

τόθι ὀρθοδόξοις πληροϑορήσης ἵνα γνωρίζωσιν ἐπίσης τὸ 

συνοιιιέσιον τοῦτο ἄκυρον καὶ ἀνίσχυρον, ὡς παράνομον 
΄ 
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καὶ ἄθεσμον. ΓΡ. Π. Σ. 86ρίου 1838, Ἰανουαοίου 1839. 

Διὰ ταῦτα ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς ὅπως, ἡ ῥηθεῖσα, ὡς 

ἀπομακουνθεῖσα τέλεον τῆς ἐκθέσμου ἐκείνης γαμικῖις 

συναφείας μεθ ἑτεροδόξου, ἔχῃ ἐπ’ ἀδείας νομίμοις ὁμιλῖι- 

σαι γάμοις καὶ στεφανωθίιναι μετ᾽ ἀνδρὸς ὀρθοδόξου νομί- 

μως τε καὶ κανονικῶς. Γρ. Π. Σ. Φεθρουαρίου 1842. 

Ἡ τοῦ ῥηθέντος ἑτεροδόξου Γεωργίου μετὰ τῖις ὀρθοδό- 

ξου Μαρίας συνοίκπσις, εἴτέ ποτε προσλαθοῦσα καὶ εὐλο- 

γίαν γάμου εἴτε καὶ μή, ὑπάρχει ἀθέμιτος ὡς ἀντικειμένη 

τοῖς ἱεροῖς κανόσιν, ἄλλοις τε καὶ τῷ οὔ’ τῖις ἁγίας ἕκτης 

οἰκουμενικῖις συνόδου, ἀποφαινομένῳ, μὴν δεῖν τοὺς ὀρθο- 

δόξους αἱρετικοῖς γάμῳ συνάπτεσθαι τοὺς δὲ τοῦτο ποιή.- 

σαντας ἀφορίζεσθαι, ἀκυρουμένου καὶ τοῦ γάμου, καὶ ὁ ἐξ 

αὐτῶν γεννηθείς, ὡς μὴ, ἐκ νομίμου γάμου ὑπάρχων θεὼ- 

[εἶται ὑπὸ τῶν ἱερῶν νόμων φυσικὸς υἱὸς καὶ ἐκ πορνείας 

τεχθείς. Πρ. Ἱ. Σ. 17 Μαρτίου 1869. 

Ἡ Ἐκκλησία οὔτε ἐπιτρέπει τὶν συγκοότησιν τῶν μι- 

κτῶν λεγομένων γάμων, ὧν ἑκάτερον πρόσωπον διάφορον 

πρεσύεύει δόγμα, ἀλλ’ οὐδέ, Δαθόντας χώραν ὁπωσδήποτε 

τοιούτους γάμους, ἀναγνωρίζει. 

Πο. Ἱ. Σ. 24 Ἰουλίου 1869. 

Ἐνεκρίθπ ἵνα γραφῇ εἰς ἀπάντησιν τῷ ῥηθέντι ἐφη]ε- 

ρίῳ ὅτι ὀφείλει μὲν νὰ μὴν ἀναγνωρίζῃ τοὺς μικτοὺς γάμους 

εἴτε ἐκιελγισιαστιικῶς εἴτε καὶ πολιτικῶς ιιόνον τελουμένους, 

καθὸ ἐν παντὶ ὅρῳ ἀθεμίτους, ἀλλὰ θέλει ἐξακολουθῇ νὰ 

θαπτίζη τὰ τέκνα αὐτῶν, ὁσάκις τοιαύτην ἐκφράζουσιν οἱ 

γονεῖς ἐπιθυμίαν καὶ ἐν ἀνάγκη ἀσθενείας Τν καὶ ἐπιθανα- 

τίως νὰ προσφέρη αὐτοῖς κατὰ συγκατάθασιν ἀκόμπ καὶ 

τὴν μιετάληύιν τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἀνατιθεμένης 

πάντως τῖις Εκκλησίας εἰς τὴν φρόνησιν καὶ τὴν ἐν ἐπι- 
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γνώσει εὐσέθειάν του τὴν χρῖισιν τοῦ τοιούτου τῖις ἐκκλπι- 

σιαστικῖις οἰκονομίας μέτρου. Πο. Ἱ. Σ. 91 Αὐγούστ. 1878. 

Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀναγνωρίζει τοὺς μικτοὺς γάμους, ἀλ- 

λὰ πολλάκις πρὸς πρόληψιν δυσαρέστων συνεπειῶν συγχω- 

ρεῖ κατὰ συγκατάθασιν τὴν τέλεσιν αὐτῶν ἀθορύθως. 

Πρ. Ἱ. Σ. 30 Μαΐου 1818. 

Ἡ Ὀρθόδοξος ᾿Ανατολικὶν Εκκλησία συνῳδὰ τοῖς ἱεροῖς 

κανόσιν οὐκ ἐπιτρέπει τὸν γάμον μέλους αὐτῖις μετὰ μέ- 

λους ἄλλης ἑτεροδόξου Ἐκκλησίας. Οὐχ ἧττον ὅμως ἕνεκά 

τινων περιστάσεων ἀπροόπτων καὶ ἐξαιρετικῶν γενομένους 

τοὺς τοιούτους γάμους κατὰ τὰς διατυπώσεις αὐτῖις, καὶ 

ὑπὸ ὀρθοδόξου ἱερέως ἐν ἐνεργείᾳ ὄντος τῶν ἱερατικῶν αὖὐ- 

τοῦ καθηκόντων τελεσθέντας, ἀνέχεται καὶ ἐν μεταγενεστέ- 

ρα τυχὸν διαφορᾷ οὐκ ἀποφεύγει θεωρεῖν αὐτοὺς ἐγκύρους. 

Πρ. Ἱ. Σ. 30 Ἰουνίου 1879 καὶ 239 Ἰανουαρίου 1889. 

Ἐπὶ τοῦ ζπτήματος τῶν μικτῶν γάμων ἐνεκρίθπ. ὅπως 

γραφῆ τῷ αἰτοῦντι Μητροπολίτη, ἵνα οἰκονομῇ τὰ πράγµα- 

τα ὅπως ἡ ποιμαντοοικὶι φοόνπησις ὑπαγορεύει αὐτῷ ἐπ᾽ 

ἀγαθῷ πάντοτε τῖις ᾿Εκκλησίας, νὰ ὑποδεικνύωνται ὃ’ αὖ- 

τῷ δύο τρόποι οἰκονομίας : ἡ πρόσληψις τῶν ἐξ ἄλλου δόγ- 

ματος προσερχομένων πρὸς σύναψιν γάμου μετὰ ὀρθοδόξων 

διὰ τῆς χρίσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου ἣν τοὐλάχιστον ἡ ὕπο- 

χρέωσις αὐτῶν ὅπως δίδωσιν ἐπίσημον ὑποσχετικὸν ἔγ- 

γραφον ὅτι τὰ ἐξ αὐτῶν τέκνα μέλλουσι βαπτίζεσθαι κατὰ 

τὸ ὀρθόδοξον δόγμα. 

Πρ. Ἱ. Σ. 91 Ιουλίου 1881, 12 Ἰανουαρίου 1888, 10 

Ἰουλίου 1886, 31 Φεθροναρίου καὶ 19 ᾿Απριλίου 1887, 

ἃ Φεθροναρίου 1888, 91 Ιανουαρίου 18389, 

Σκέψεως γενομένης ἀπεφασίσθη ἵνα ἐξακολουθῇ, τὸ μέχρι 

τοῦ 1889 ὑφιστάμενον ἐν τῇ ᾿Εκκληπσίᾳ μέτρον, ἤτοι μὶι χο- 
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ρηγῆται ἐπισήμως ἄδεια πρὸς σύναψιν μικτῶν γάμων, ἀπό- 

κειται δὲ τῇ ᾿Εκκλησίᾳ καὶ τοῖς κατὰ τόπον ἀρχιερεῦσιν 

ἵνα ἐκτιμῶντες τῇ ποιμαντορικῇ αὐτῶν συνέσει τὰς παρου- 

σιαζομένας περιστάσεις ἐξοικονομῶσι ἑκάστοτε ἀναλόγως 

τὰ Ῥρήγίῥαα δι οὗ οἴδασιν ἀσκανδαλίστου τρόπου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 38 Μαΐου 1881. 

β) Μετὰ δυτικῶν. 

Ἐνεκρίθη ἡ ἔιδοσις ο μιος τῷ αἰτοῦντι Μητροπο- 

λίτῃ διαγορευούσης, ὅτι ἡ "Εκκλησία οὐδέποτε ἐπέτρεψε 

τὴν συγκρότησιν τοιούτων συνοικεσίων, ὀρθοδόξων μετὰ 

δυτικῶν, οὐδὲ δύναται καὶ νῦν νὰ ἐπιτρέψῃ, τὸ ὑπὸ τῖις Πα- 

νιερότητός του προθαλλόμενον καὶ προτρεποµένπς ὅπως 

συμμορφῶται ἀπαρεγκλίτως ταύτη τῇ ἀποφάσει τῖις Ἐκ- 

κλισίας. Πρ. Ἱ. Σ. 3 Αὐγούστου 18311. 

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις τοῦ µυστπρίου τοῦ γάμου µε- 

ταξὺ ὀρθοδόξου καὶ δυτικῖις πρὶν ἡ γυνὶν προσέλθῃ, κατὰ 

τὰ κεκανονισµένα τῇ ὀρθοδόξῳ ᾿Εκκληισίᾳ. 

Πρ... δν 18 Ἐν θούαρρη 1875. 

Σκέψεως γενομένης ἐνεκρίθη ὅπως κατ᾽ οἰκονομίαν ἐπι- 

τραπῇ ἡ τέλεσις τοῦ γάμου μεταξὺ τῶν ἤδη μεμνηστευμέ- 

νῶν ἀνδρὸς δυτικοῦ καὶ γυναικὸς ὀρθοδόξου, ἀλλ.’ ὑπὸ ὀρ- 

θοδόξου ἱερέως. Πρ. Ἱ. Σ. 19 ᾿Απριλίου 1816. 

Τὸ Πατμιαρχεῖον κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας δὲν ἀναγνω- 

ρίζει τοὺς μεταξὺ ὀρθοδόξων καὶ καθολικῶν γάμους, τοὺς 
, 

τελεσθέντας κατὰ τὸ λατινικὸν δόγμα, ἑτομένως ὁ περὶ οὗ 
ν 

ὁ λόγος ὀρθόδοξος δὲν δύναται νὰ ὑπόκειται ἐνικλιισιαστι- 

κῶς εἰς οὐδεμίαν πρὸς τὶιν ἀναφερομένπν καθολικὴν γυναῖ- 

κα ὑποχρέωσιν. Πρ. Ἱ. Σ. 1 ᾿Απριλίου 1877. 

᾿Ενεκρίθῃ ἵνα δοθῇ ἡ ζπτουμένπ ἄδεια γάμου μεταξὺ 
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ὀρθοδόξου καὶ καθοδικῖις, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως ἡ νέα χρισθῇ 

δι᾽ ἁγίου μύρου, ὁ δὲ γάμος τελεσθῇ ὑπὸ ὀρθοδόξου ἱερέως. 

Πρ. Ἱ. Σ. 1 Ἰουλίου 1888. 

᾿Εγένετο δεκτὴν ἡ προκειμένη αἴτησις καὶ ἐνεκρίθιι ὅπως 

κατὰ τὰ προπγούμενα ἐνεργπθῇ, τοῦ ῥηθέντος αἰτουμένου 

ὅπως χορηγηθῇ, αὐτῷ καθολικῷ τυγχάνοντι ἡ πρὸς γάμον 

μετὰ τῖις εἰρπμέννις ὀρθοδόξου νέας ἄδεια, ὑπισχνουμένου 

δὲ διὰ πιστοποιπτικοῦ δεόντως κεκυρωμένου ὅτι καὶ τὰ τέ- 

κνα αὐτῶν ὀι θοδόξως βαπιισθήσονται καὶ ἀνατραφήσονται 

καὶ πᾶσα διαφορὰ αὐτῶν θεωοπθήσεται ἐν τοῖς Πατριαρ- 

χείοις. Πρ.Ἱ.Σ. 15 Σόρίου, ὅ Νοεμ .1888, 91 Ίαν. 1889. 

γ΄. Μετὰ διαμαρτυροχένων, 

᾿Απαντῶντες τοίνυν διὰ τῖις Πατριαοχικῖις ἡμῶν ἐπιστο- 

δις πλνιοοφοροῦμεν τὶν αὐτῆς ἱερότητα, ὅτι ἡ πεοὶ ἧς ὁ 

λόγος αἴτησις (ἀναγνωοίσεως γάμου ὀρθοδόξου μετὰ δια- 

μαρτυρομένης) οὐκ ἐφάνπι ἀπάδουσα τῇ προνοπτικῇ οἶκο- 

νομία τῖις Ἐκκλησίας, πρῶτον τοῦ θείου ᾿Αποστόλου δια- 

θεθαιοῦντος αὐτὸ ἐν ὁμοίαις περιστάσεσιν οὕτω, «τί γὰρ οἷ- 

δας, ἄνεο, εἰ σώσεις τὴν γυναῖκα καὶ τί οἶδας γῦναι, εἰ σώ- 

σεις τὸν ἄνδρα», καὶ δεύτεοον διότι κατὰ τὰς ιιεταξύ, ὡς 

γράφει, συμφωνίας τὰ γεννπθπισόµενα ἐκ τοῦ συνοικεσίου 

τούτου τέκνα βαπτισθήσονται κατὰ τὸ ἡμέτερον ἀνατολικὸν 

δόγμα, ἄλλως τε καὶ τῖις γαμικῖις ταύτης συναφείας τελε- 

σθείσης ἅπαξ οὐκ εὐχεοῖις ἡ διάλυσις. 

Ρο. Η. 17 Ἰανοιαρ. 1855. 

δ΄. Μετ’ ἀρμενίων. 

ίιιος οὗτο ταξὺ ὁ όξου καὶ ἀρμενίας, καίτοι Ὁ γάμος ς μεταξὺ ὀρθοδόξο ρΊ ς; 
ε . ε 4 

τελεσθεὶς ὑπὸ ἱερέως ὀρθοδόξου ἀλλ.’ ἄνευ ἀρχιερατικῖις 
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ἀδείας, κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας ὑπάρχει ἄκυρος καὶ ὡς 
Ων. ᾽ Κβο / ᾽ ’ ἃ 

μπιθόλως γεγενπμένος. Πρ. Ἱ. Σ. 24 Αὐγουστ. 15607. 

-. Ἐνεκρίθη ἵνα εἰς ἀπάντιισιν δηλωθῇ ὅτι, εἰ καὶ ἀπεδεί- 
7 [2; ” ; ΄ Ἷ ΄ , ον. ᾽ 

χθπ ὅτι ἔλαθε χώραν ὁ προσθαλλόμενες γάμος μεταξὺ ἆρ- 

μενοναθοὺ; κοῦ καὶ ὀρθοξόξου, ἀλλὰ χωρὶς ἀδείας καὶ γνώ- 

μπς τῖις 'Εκκλησίας, ἡ Εκκλισία οὐδόλως ἀναγνωρίζει 

τὰ μικτὰ συνοιιέσια. Πο. Ἱ. Σ. 90 Μαρτίου 1570. 

Ἡ Ἐκκλιισία δὲν δύναται νὰ ἐπιτρέ χι τὸν άιιον τοῦ- 
ν 

᾽ 

τον μεταξὺ ἀρμενοκαθολικοῦ ἀνδρὸς καὶ ὀρθοδόξου γυναι- 

κὸς ἐὰν μιν προπγουμένως ὁ ἀνὴρ βαπτισθῇ. ὀρθοδόξως. 

πο Ἱ- Σ. 14 Μαΐου 18106: 
ν 

Ἐπειδὴ α’ ἐν τῷ μετὰ τοῦ ἀρμενίου γάμο τῷ ὑπὸ ἀρμε- 

νίου ἱερέως τελεσθέντι τῖς ῥηθείσις ὀρθοδόξου νεάνιδος 

ἐπῖιδθεν ἀπαγωγὴ καὶ βία, 5’ δὲ οἱ μικτοὶ γάμοι ἀπαγορεύ- 

ονται, ἡ δὲ γυνὶν κατ’ οὐδένα τρόπον συγκατατίθεται νὰ 

συζῇ μετ᾽ ἀνδοὸ ἑτεροθόξον,, διὰ ταῦτα θεωρεῖται αὕτη 
͵ - - Π 

ἰς ἀπηλλαγμέννι πάσης εἰς αὐτὸν συζυγικῖις ὑποήβέρνίος 

καὶ ὑπάρχει ἐλευθέρα ἵνα ἔλθῃ εἰς γάμου κοινωνίαν 1ιετ᾽ 

ἀνδῥὸς ὀρθοδόξου. Πρ. Ἱ. Σ. 5 Φεόρ. 1874. 

Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀναγνωοίζει τὸν γάμον ὀρθοδόξου μετ’ 
ν ν ν 

ἀρμενοκαθολικῖις. Πρ. Ἱ Σ. ὃ Δόρίου 1817 
. - δ 5 ” ᾿ . . . 

Τὸ Πατριαρχεῖον μπι ἀναγνωρίζον κατ᾽ ἀρχὴν τὰ μικτὰ 

σινοικέσια ἀδυνατεῖ νὰ ὑποστπρίξη καὶ τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος, 

μικτὸν ὄν: πρὸς ἀποφυγὴν ὃ’ ἀτοπημάτων ὁσάκις τις εἴτε 

ἐκ τῶν ἡμετέρων εἴτε ἐκ τῶν ἀρμενίων θελήσῃ νὰ πράξη 

τοιοῦτόν τι ἐρωτῶνται συνήθως ἀμοιθαίως αἱ ἐκκλησιαστικαὶ 

ἀρχαί. Πρ. Ἱ. Σ. 97 Απριλίου 1878. 

᾿Ενεκρίθη ἵνα γένηται ἐπιστολὶν τῷ ἐρωτῶντι ἐφπιμερίῳῷ 
ώ κά, / . - ᾽ ΄ Ζ ΓΝ ᾽ ΄ 

εἰ δύναται βαπτίζειν τὰ τῶν ἁρμενίων τέκνα, ὀρθοδόξως 

μεταθιδόναι τὰ ἄχραντα μυστήρια ἐν ὥρα θανάτου τοῖς ἀρ- 
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μενίοις ὡς ἁρμενίοις καὶ τελεῖν στέψεις αὐτῶν δι’ ἔλλειψιν 

ἱερέως τούτων, λέγουσα ὅτι φευκτέα ταῦτα πάσῃ σπουδῇ, 

ἐν ἀνάγκῃ. δὲ κατεπειγούσῃ καὶ ἀναποδράστῳ ὅτι δύνα- 

ται χρῖισθαι οἰκονομίᾳ τινί. Πο. Ἱ. Σ. 33 Ὀκτωθρ. Ι879. 

Ἐνεκρίθη ἵνα εἰς ἀπάντησιν διλωθῇ, τῷ αἰτοῦντι ὅτι 

ἄκυρός ἐστιν ὁ μετὰ τῆς ἀρμενίας ὑπὸ ὀρθοδόξου ἱερέως 

τελεσθεὶς γάμος αὐτοῦ, ἅτε δὴ συναφθεὶς ὑφισταμένου τοῦ 

νομίμου γάμου, διαλυθέντος δὲ τούτου διὰ τοῦ θανάτου τῆς 

νομίμου συζύγου αὐτοῦ δύναται ἐλευθέρως ἐλθεῖν εἰς νο- 

μίμου γάμου κοινωνίαν. Πρ. Ἱ. Σ. 18 Φεόρουαρ. 1888. 

ε’) Μετὰ ὀχιόματικῶν. 

᾽Απαγορεύονται τὰ μετὰ θουλγάρων σχισματικῶν συνοι- 

κέσια τῶν ὀοθοδόξων. Πρ. Ἱ. Σ. 31 Ἰανοναρίου 18580. 

5 3, 

Ἡ Ἐκκλησία οὐδόλως ἀναγνωρίζουσα τοὺς μικτοὺς γά- 

μους δὲν δύναται νὰ ἐπιληφθῆ τῖις προκειμένης σι ζυγικῖις 

διαφορᾶς περὶ διαζεύξεως τοῦ ὀρθοδόξου ἀνδρὸς ἀπὸ τῖις 

δυτικῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὧν ὁ γάμος ἐτελέοθη ὑπὸ καθολι- 

νοῦ ἱερέως. Πρ. Ἱ. Σ. 21 Μαρτίου 1873. 

᾿Επὶ τῇ ἐρωτήσει τοῦ Ἐκκλνσ. Δικαστηρίου ἂν δύναται 

νὰ ἐπιλπφθῇ σι ζυγικῖις ὑποθέσεως, καθ᾽ ἣν σύζυγοι ὀρθο- 

δόξως στεψθέντες ποοσῖιλθον εἶτα τῷ οὐνιτισμῷ, ἤδη δὲ ἡ 

σύζυγος, ἀναφέρουσα τὴν πρὸς τὸν οὐνιτισμὸν προσέλευ- 

σιν καὶ τὶιν ἐπάνοδον αὐτῖις ἀπὸ τούτου εἰς τὶιν ὀρθοδοξίαν, 

αἰτεῖται διὰ τοὺς ἐν τῇ ἀγωγῇ αὐτῖις λόγους τὶιν ἀπὸ τοῦ 

ἀνδρὸς διάζευξιν, ὅστις προσκλιιθεὶς ἠονήθη ἵνα ἐμφανισθῇ 

εἰς τὸ δικαστήριον, λόγῳ τοῦ ὅτι ἐστὶ δυτικὸς καὶ δὲν ἀνα- 

γνωρίζει ἄλλην ἀρχήν, σκέψεως γενομένης ἐνεκρ΄θν, ἵνα 
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ἐπιλπφθῆ τὸ δικαστήριον τῖις ὑποθέσεως δικάζον ἐπ᾽ αὐτῖις 
“4 - . ης - . Α τακτικῶς μετὰ τὴν νόμιμον τοῦ ἀνδρὸς κλήτενσιν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 9 Νόριου 1885, 

Οὐδε]ία ἔνστασις ἀναρμοδιότητος δύναται νὰ ὑπάρξῃ 

διὰ τὸ πρωτοδίκως δικάσαν δικαστήριον, ὡς δικάσαν οὐχὶ 

δύο εἰς ἑτερόδοξον ᾿Εκκλησίαν ἀνήκοντας, ἀλλ᾽ ἐν μικτῷ 

γάμῳ ὑπάρχοντας καὶ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν τοῦ καὶ ὀρθοδόξου αἱ- 

τπσαμένου τὴν διάζευξιν. Πρ. Ἱ. Σ. 11 Νόρίου 1888. 

» 14 Μαρτίου 1889. 

Τὸ Ἐκκλεσ. Δικαστήριον εἶναι ἀναρμόδιον νὰ δικάση 

τὴν προκειμέναν συζυγικὶνν διαφοράν, ἅτε τῖις στέγεως τε- 

λεσθείσης ἐν ἑτέρα ᾿Εκκλησίᾳ (τῶν σχισματικῶν Βουλγά- 
9 :1 ’ ε 4 ϱ/ 5 - ε 9 Λ 2 ρων), εἰς ἣν δέον ἑπομένως ἵνα ἀναφερθῇ ἡ ἐνάγουσα γυνή. 

Πρ. Ἱ. Σ. 19 Φεόροιαοίου 1898. 

Εν 

Ἱερεῖς ὀρθόδοξοι νεκροὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἀδύνατον νὰ 

ἐνταφιάζουν. Πρ. Πατρ. Ιζαλλινίκου 25 Νόρίου 1101. 

1. Περὶ τοῦ ζητήματος τούτου πραγματεύεται καὶ ἡ ἑπομένηι 
. . ον . 3 ’ - ΄ 

πατοιαρχικῖι καὶ δυνοδικὶι ἐγκύκλιος τῆς 90 ᾿Οκτωθρίου 1809: 
” Τι . . -ἕ 3 ᾿ ’ - ’ 

. » ὁ ὁ « . Ἐπειδὴ παρὰ τοῦ ἐν ᾿Αγγλίᾳ πνευματικοῦ κορυφαίου 

τῶν διαμαρτυρομένων σεθασμιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κανταθριγίας κ. Κάμπελ 

ἐγένετο ἡμῖν ἐσχάτως ἀξίωσις ὅπως ἐκ τῶν ἐν τοῖς καθ ἡμᾶς μέρεσι παρεπιδη- 
’ , «Ἔ ᾽ ” ) Ἆ / - , 

μούντων διαμαρτυρομένων τῆς  Αγγλικανῆς ᾿Εκκλησίας χριστιανῶν, συμθάντος 

θανάτου τινί, γένηται ὁ ἐνταριασμὸς αὑτοῦ εἰς τὰ ἡμέτερα τῶν ὀρθοδόξων νε- 

κροταφεῖα καὶ ἐπειδὴ τὴν αἴτησιν τῆς αὐτοῦ Σεθασμιότητος παρεδέξατο φιλ.α- 

δέλ φως ἡ ᾿Εκκλησία, διὰ τοῦτο γράφοντες διὰ τῆς παρούσης ἐκκλησιαστικῆς 

ἡμῶν ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς, ὑντελλόμεθα καὶ προτρεπόμεθα καὶ τῇ αὐτοῦ “Ιερότητι 

ὅπως ἐν περιπτώσει καθ ἣν ἀποθιοῦντος διαμαρτυρομένου χριστιανοῦ εἰς μέ- 
» ΦΡΣ : ρω 3 .. 3 ιε. Α ’ . ; η κ... 3 ΚΞ ᾿ 5. 

ροζ τι τῆς ἐπαρχίας της, ὅπου οὐχ ὑπάρχουσιν ἴδια τῶν διαμαρτορουμένών νε 
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Τούτου χάρ.ν ἀποκοινόμενοι ὑμῖν, διὰ τις παρούσης 

ἡμετέρας πατροιαρχικῖις συνοδικῖις ἐπιστολῖις, λέγομεν ἐκεῖ- 

νο, ὅπου εἶναι γνωστὸν τοῖς πᾶσι καὶ εὔλογον, ἤγουν ἐὰν 

θελήσουν οἱ τοιοῦτοι φοάγκοι δυτικοὶ νὰ παραιτήσουν τὴν 

λατινικὴν δόξαν, ἤτοι τὸ λατινικὸν Φφοόνημα, καὶ νὰ ἀπο- 

δεχθοῦν τὴν πίστιν, καὶ τὴν ὁμολογίαν τῖις ἡμετέρας ᾿λνα- 

τολικῖὶς Ἐκκλισίας, τότε ἀνεμποδίστως καὶ ἐξομολογοῦν- 

ται παρ᾽ ἡμῖν τοῖς ὀρθολόξοις ἱερεῦσι, καὶ μεταλαιιθάνουσι 

τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καὶ ἐνταφιάζονται: εἰ δὲ καὶ μέ- 

νουσιν εἰς τὶν θρησκείαν τους, πρέπει νὰ ἦναι ἀκοινώνη- 

τοι, ὅτι ἡ αὐτὶν ἐξομολόγησις καὶ τὸ αὐτὸ ποτήριον τοὺς 

κοινωνοῦντας ὁμοφρονοῦντας εἶναι βούλονται, οὐχὶ ἀλλο- 

τρίους᾽ «τὰ ἀλλότρια γὰρ καὶ ἀκοινώνητά εἰσι», καὶ «ὁ μὶν 

ὢν μετ᾽ ἐμοῦ, κατ’ ἐμοῦ ἐστι», τὸ ἱερὸν λέγει Εὐαγγέλιον, 

καὶ «ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει». ᾿πεὶ οὖν πρὸ 

χρόνων πολλῶν τὸ ἄθροισμα τῆς δυτικῆς ᾿Εκκλιισίας ἀπε- 

σχίσθη, ἐκ τῖις τῶν τεσσάρων ἁγίων πατριαρχῶν πνευματι- 

κΤις κοινωνίας καὶ ἀπεσχοινίσθη, καὶ προσέθηκε δόγματα 

τῖις καθολικῖις ᾿Εκικλιισίας καὶ τῶν ὀρθοδόξων ἀλλότρια, 

διὰ τοῦτο ἀκοινώνητοι ὑπάρχουσιν ἡμῖν τοῖς ὀρθοδόξοις: 

κροταφεῖα, Τητηθῆ γενέσθαι ὁ ἐνταφιασμός αὐτοῦ εἰς τὰ τῶν ἡμετέρων ὀρθο- 

δόζων, παραχωρῇ προθύμως ἡ “Ἱερότης της τὴν ἄδειαν τοῦ ἐνταφιάζεσθαι ἐν 

αὑτοῖς, ἄνευ μέντοι τοῦ παρέχεσθαι δικαίωμα. ἰδιοκτησίας ἡ μετοχῆς τινος ἐπὶ 

τοῦ τόπου τῆς ταφῆς αὐτοῦ. ᾿Εὰν δὲ συμπέσῃ θάνατος καὶ ἑτέρου τινὸς ἐκ τῶν 

ἑτεροδόξων μὴ ἐχόντων ἰδίους ἱερεῖς καὶ οἱ συγγενεῖς τοῦ τεθνεῶτος ἀπαιτήσω- 

σιν ἵνα συνοδεύσωσι τὸν νεκρὸν οἱ ἡμέτεροι ἱερεῖς, ἡ Ἱερότης της νὰ διορίζη 

ἕνα ἢ δύο τῶν ἡμετέρων ἱερέων ἵνα συνοδεύσωσι τὸν νεκρὸν ψάλλοντες τὸν 

τρισάγιον ὕμνον, τὸν Π} ψΨα].μὸν ἐκ τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας μετὰ τῆς ἆνα- 

γνώσεως τοῦ ᾿Αποστό]λ.ου καὶ τοῦ Εὐσγγε]ίου. "Οπου δὲ ὑπάρχωσιν ἱερεῖς αὐτῶν 

οἱ ἡμέτεροι μηδὲν }.αμθάνωσι μέρος ἐν τῇ τελετή. 
΄ 



'Ἑτερόδο-οι 8 4. 465 

τὰ γὰρ ἡνωμένα, καὶ κοινωνοῦντα ἀλλιλο-ς, δὲν εἶναι διῃ- 
/ . ε ΄ . . ’ . 7 ο 

ριγμένα καὶ ἑτερόφρονα, καὶ τὰ ὃ π πμένα δὲν εἶναι ᾗνω- 

μένα καὶ ὁμοφρονοῦντα: καὶ ἂς ματα:-ολογῶσιν οἱ δυτικοὶ 
ς , ' 1 ΄ - Ρ -- - 3 ΩΩ ο 

έτει όφοονες, ἀποσχισθέντες τῆς καθολικῆς τῶν ὁ, θοδόξων 

᾿Εκκληισίας, ὅσα θέλουσι. Ταῦτα περὶ τοῦ προθὀλήµατος 
φ - . » ’ »- ε να - -- , 5 . ε ΄ . . 

ὑμῶν καὶ ἐρωτήματος: ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ ἡ εὐχὴ καὶ 
ε ν / -- ε - ” » . Φ' ᾽ « μαι 

ἡ εὐλογία τῖις ἡμῶν μετριότητος εἴπ μετὰ πάντων ὑμῶν. 

αν. Διατ. Γεδεὼν Β΄, ὁ. 426, αὐκδ”. 

Ἐνεκρίθη ἵνα γραφῇ ἀπάντιισις τῷ αἰτοῦντι Μπτροπο- 

λίτη λέγουσα ὅσον ἀξορῷ τὴν β΄’ αὐτοῦ ἐρώτησιν, ὅτι τὴν 

μὲν θείαν κοινωνίαν οὖκ ἔξεστι μεταδιδόναι τοῖς ᾿Αρμενίοις 

ἐν οἱαδήποτε περιστάσε'. ὡς οὐδὺ γάμος αὐτῶν εὐλογεῖν: 
ἤ ᾽ 

ἀντὶ ὅμως τῖις θείας κοινωνίας δύναται διδόναι ἐν ἀνάγκῃ 

τὸν ιιέγαν ἁγιασμὸν καὶ κπδεύειν αὐτοὺς ἐν ἐλλείψει ὁμο- 

δόξου αὐτοῖς ἱερέως, συμφώνως ταῖς διακελεύσεσι τῖις περὶ 

τούτου ἐκδοθείσιις ἄλλοτε ἐπὶ τῖις 0΄ πατριαρχείας τοῦ κ. 

Γρηγορίου Ἰγκυκλίου. Πρ. Ἱ. Σ. 27 Μαρτίου 1874. 
’ 

Ἡ Ἐκκλησία ἐπιτρέψασα καὶ ἄλλοτε ἵνα κπαδεύωνται 

ὑπὸ.τῶν ἡμετέρων ἱερέων οἱ τελευτῶντες μιὴ ὀρθόδοξοι χοι- 
ε 

στιανοί, ὅταν δὲν ὑπάρχωσιν εἴς τινα τόπον ἱερεῖς αὐτῶν, 

ἐπιτρέπει τοῦτο καὶ νῦν. Πρ. Ἱ. Σ. 90 Μαΐου 1878. 

᾿Ενενρίθη ἵνα γένηται ἀπάντησις τῷ αἰτοῦντι ᾿Επισικό- 

πῳ ξπλοῦσα τὴν εὐχαρίστησιν τῆς ᾿Εκκλιισίας ἐπὶ ταῖς 

ἀγγεδλομέναις εὐεργεσίαις τοῦ ιιακαοίας μνήμης ἀρμενίου 

Λ. καὶ ἐπὶ τοῖς εὐγνώμοσι πρὸς αὐτὸν αἰσθήμασι τῶν ἡμε- 

τέρων, ἀλλὰ τὸ ζητούμενον, τ. ἔ. ἡ τέλεσις ὑπὲρ αὐτοῦ 

μνιιιοσύνου οὔι ἐπιτρέπεται κανονικῶς ὑπὸ τῖις ἱεοᾶς πα» 

ραδόςσεως τῖις Ἐκκλησίας, δύνανται δ᾽ οἱ ἡμέτεοοι ἵνα ἐν- 

δείξωνται διὰ παντὸς ἄλλου τρόπου τὰ αἰσθήματα τῆς εὖ- 

γνωμοσύνιις αὐτῶν πρὸς τὸν ματαείτιν.Πο.1.Σ.15Ἰαν.1880, 
ν ν ν ν 
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5 4 

ἨἘνεκρίθπ ἵνα ἀναγεννπθῶσι διὰ τοῦ θείου βαπτίσματος 

οἱ αἰτοῦντες ᾿Αρμένιοι καὶ ἀκολούθως κυρωθῇ καὶ τὸ τελε- 

σθὲν ἐπ᾽ αὐτῶν ὑπὸ ὀρθοδόξου ἱερέως μυστήριον τοῦ γά- 

μου. Πρ. Ἱ. Σ. 17 Ἰουνίου 1865. 

Οὐκ ἐπιτρέπεται ἡ στέψις ἁρμενίου ὑπὸ ὀρθοδόξου ἱερέως. 

Πρ. Ἱ. Σ. 10 Ίουν. 1888 καὶ 14 δθρίου 1889. 

ΕΣ, 

Τρίτον ἐρωτῶ ἡ ἀρχιερωσύντι σου ὡς ἔτυχε νὰ γεννίιση 

ἡ γυνὶν τοῦ κονσόλου τῶν ᾿Εγγλέζων, ἥτις ὑπάρχει χρι- 

στιανὶι ὀρθόδοξος καὶ ζητεῖ νὰ βαπτίσῃ τὸ νήπιον, ποιεῖ 

δὲ ἀνάδοχον τὸν κόνσολον τοῦ Φράντζα εἰ δυνατὸν τοῦτο 

γενέσθαι; διὰ τὸ ὁποῖον ἂς ἔχῃ ἀπόκρισιν ὅτι νὰ μὴν γένη, 

ἀλλ᾽ ἐὰν ἔχῃ ἀνάδοχον ὀρθόδοξον ἂς γένῃ τὸ βάπτισμα: εἰ 

δὲ μὴ ἀνάδοχον ἑτερόδοξον ἴν παπιστὶιν ἢι λούτερον, πρός- 

εχε νὰ μὶιν τὸ στέρξης νὰ γένῃ. 

Γρ. Π. Καλλινίκου Νθρίου 95, 1701. 

Ἐνεκρίθη συνοδικῶς ἵνα γένηται ἀπάντιισις τῷ αἰτοῦντι 

Μητροπολίτη διαγορεύουσα ὅτι τότε μόνον δύναται νὰ ἐπι- 

τρέψῃ τὸ βάπτισμα τοῦ παιδὸς τῶν διαμαρτυρομένων γο- 

νέων, ὅταν λάθῃ παρ᾽ αὐτῶν εὐσχήμως πως αἴτησιν. δῃ- 

λοῦσαν ὅτι ζητοῦσιν ἵνα βαπτισθῇ, τὸ τέκνον αὐτῶν κατὰ 

τὰς διατυπώσεις τῖις Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὐχὶ ἐξ ἀνάγ- 

Ίπις καὶ δι’ ἔλλειψιν ἱερέως ὁμοδόξου αὐτοῖς, ἀλλ.’ ἁπλῶς 

1. Συντ. Δ. 4160. 
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διότι ἀναγνωρίζουσι τὸ ὀρθόδοξον βάπτισμα ὡς τὸ ἀρχέτυ- 

πον καὶ ὅτι παρουσιάζουσιν ὀρθόδοξον ἀνάδοχον. 

| Ηρ... Σ, αλ Μαρτίσμ ἐ87}4; 

Σκέψεως γενομέναις ἐνεκρίθη ἵνα γένηται ἀπάντιισις τῷ 

αἰτοῦντι Μπτροπολίτη δηλοῦσα ὅτι δύναται νὰ ἐπιτρέψῃ, 

τὸ βάπτισιια τοῦ ἐξ ἁρμενίων γονέων τεχθέντος βρέφους, 

ἀναδεχομένου τοῦ νηπίου ὑπὸ ὀρθοδόξου ἀναδόχου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 19 Φεθρ. 1817. 

Οὐκ ἐπιτρέπεται παραδέχεσθαι τοὺς δυτικοὺς καὶ δια- 

μαρτυρομένους ἀναδόχους ἐν τῇ βαπτίσει ὀρθοδόξων νη- 

πίων. Πρ. Ἱ. Σ. 23 δδρίου 1819. 

6 6, 

α’) Οἱ λαϊκοὶ ἑτερόδοξοι.Ι 

Τούτοις τοίνυν τοῖς θείοις καὶ ἱεροῖς διατάγµαδιν ἑπόμενοι καὶ 

ἡμεῖς, τὰ μὲν τῶν αἱρετικῶν βαπτίόµατα ὡς ἁπάδοντα καὶ ἀλλότρια 

τῆς ἀποστολικῖις θείας διατάξεως καὶ ὕδατα ἀνόνητα ὡς ὁ ἱερὸς 

᾿Αμ6ρόσιος καὶ ὁ μέγας φασὶν ᾿Αθανάσιος καὶ ἁγιαδμὸν μπδένα πα- 

ρέχοντα τοῖς ταῦτα δεχομένοις καὶ πρὸς κάθαρδιν ἁμαρτημάτων 

οὐδὲν ὠφελοῦντα, ἀπόθλιτα καὶ ἀποτρόπαια ἡγούμεθα Τοὺς δ᾽ ἐξ 

αὐτῶν ἀθαπτίδτως βαπτιζομένους ὡς ἀθαπτίότους ἀποδεχόμεθα, 

προσερχομένους τῇ. ὀρθοδόξῳ πίστει καὶ ἀκινδύνως αὐτοὺς βαπτί- 

ζομεν, κατὰ τοὺς ἀποστολικοὺς καὶ συνοδικοὺς κανόνας, οἷς ἀορά- 

τως ἐπιότπρίζεται ἡ ἁγία τοῦ Χριάτοῦ ἀποστολικὶν καὶ καθολι- 

κὶν Ἐκκλπδσία, ἵν κοινῖι μήτηρ πάντων ἡμῶν. Ἐν ἔτει ὀωτπρίῳ αὖνς”. 

"Ὅρος πατριαρχῶν Ιίων)λεως Κυρίλλου, ᾿Αλεξανδρείας Ματθαίου, 

Ἱερουσαλήμ Παρθενίου. Γεδεὼν Ἰαν. Διατ. Α. 959, 

Ὁ Πατοιάρχης Ιζων)πόλεως Ἱερεμίας ὁ Ρ’ ἐξέδωκε γράμμα πρὸς 

|. Ὅρα ἵΚίαν. Ζ' τῆς ἐν Κων)πόλει Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ 

ΚΕ’ τῆς ἐν Τρούλλῳ ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς καὶ τὰ εἰς αὐτοὺς ὀχόλια 

Ζωναρᾶ, Βαλθσαμῶνος καὶ ᾿Δριότπνοῦ, Χύντι Β, 181-191, καὶ δ79- 039, 
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τὶν ἑρώτιδιν τῶν Ρώόδδων, ἀποκρινόμενος δέχεσθαι τοὺς ἐκ τῆς 

αἱρέδεως τοῦ Λουθήρου καὶ Καλθίνου προδιόντας τῇ ᾿νικληιδίᾳ, 

μύρῳ μόνον ἡγίῳ χριομένους. 

᾿Επερωτήσδας γὰρ ὁ Ποοικονήσου ᾿Ανανίας ὅπως ὀφείλει δέξα- 

σθαι τὸν προσιόντα τῇ ὀρθοδοξίᾳ ἀρμένιον κατὰ τὸ αψξ’ δωτήοιον 

ἔτος ἐπὶ πατοιάρχου Ἰωαννικίου τοῦ Γ΄’, ὄλαθε πατοιαρχικὶιν συνο- 

διιεὶὶν γνώμην δι᾽ ἐπιδτολῆς, ὡς πρὸς τοὺς προσιόντας τῆ ὀρθο- 

δόξῳ ᾿ΒΕκκλησίᾳ ἀομενίους, ἀποπτύσαντας τὰς αἱρέσεις καὶ τὰ ὀρθὰ 

καὶ ἄτοπα καὶ ἄπταιότα δόγµατα τῆς ἁλμωμίήτου πἰδτεως καθομο- 

λογιιόαντας. μύρῳ χοίειν ὀφείλει τῇ ᾿Ειεκληισίᾳ συντάσσων. Μεδάιων, 

Ῥιόδλιοῦθ. Γ, 110, Γεδεὼν Ιαν. Διατ. Λ. 350. 

Σκεὐάμενοι συνοικῶς ἐπὶ τοῦ ἐν λό ᾧ ἀντικειμένου 

ἤτοι τοῦ Βαπτίπματος τῶν Λατίνων, εἴγε δηλονότι δύναται 
- ” “ἲ ” ΛΑ 9 3 ε εξ ον 

θεωρπθῖναι ἔγκυρον ἣι 11, κατείὂομεν ἀπὸ ἱστορικῶν γεγο- 

νότων καὶ τῶν κατὰ καιροὺς ἐκκλισια τικῶν ποάξεων ὅτι 
. ’ - . / 7 « . . . . 

τὸ ζήτημα τοῦτ» πολλοὺς φέρεν λόγους ὑπὺο καὶ κατὰ καὶ 

πολλοὺς ἔσχε τοὺς ὑπερασπιστὰς καὶ τοὺς πολευίους, ὡς 

οὐ λανθάνει βεθαίως καὶ τὶιν αὐτῖις Πανιεοότητα. Πρὸ γὰο 
-” ’ . ᾽ ο ε 7 . ἐν 

τοῦ σχίσματος καὶ αὐτὸς ὁ πατριάρχης Μιχα]ιλ ὁ Κπρου- 
’ 2 ὦ . / / - 2 λάριος ἐθάπτιζε τοὺς Δατίνους ποοσεοχοµένους τῇ, ὀρθο- 

δοξία, ὡς δηλοῦται ἐκ τοῦ Πιττακίου, ὅπερ ὁ ἔξαρχος Λέον. 
ο 7, ε ’ ο - ’ » Ἐ;.. Ἂ -- ’ 

τος τοῦ Θ΄’ Οὑμθέοτος κατέλιπε τῷ αν’΄ῳ ἔτει ἐπὶ τῖις τραπέ- 
-- - ὁ / . - ΄ ΜΝ Ν 

ζις τῖις ἁγίας Σο}ίας κατὰ τοῦ πατριάρχου Μιχαϊιλ καὶ ἐκ 
- αρ ᾽ αι) -- αὖ ή . . / 

τῖις ἐπιστολῖις αὐτοῦ τοῦ πατοιάοχου πρὸς τὸν πατριάρχην 

Αλεξανδρείας Πέτρον: ἡ δὲ πρᾶξις αὔτιι τοῦ ΙΚιιοονλαρίου 

φαίνεται ὅτι πολλοὺς εὗρε, τοῦ καιροῦ προϊόντος, 1ιμπιτάς, 
τ . ᾽ 2. , Ἕνα ο -» . ο ο « 2 ῤ ο 

ᾗ γὰρ ἐν Λατεράνω Σύνοοος τοῦ ασ:ε’ ἔψεγε τοὺς ὀρθοὐό- 

ζρυς. ὡς ἀναθαπτίζοντας τοὺς προσεοχοιιένους ἐκ τῖς Λα- ξους, ὡς απτίζοντας τοὺς προσερχομένους ς 

|. Ὀλ τῖν ὃ τιότολὴν ρωσϑιστὶ μεθεορμηνευομένην ἐν τῇ πλήρει 

ὀυλλογῆ τῶν νόμων τῆς αὐτοκρατορίας ταύτης, τόμ. ΚΕ, ἄρθρ. 93235, 

σθωζόγιενα ἐκικλ, όυγγο. Ι6. Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων Δ, ὃν ᾿Αθή- 

γαις 18059 ὅ. 191, 470. 
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η ᾽ 1” 4 ᾿ ἃ λ ἣ 9 4 τς ΄ 4 -ῃ τινικῖς ᾿Επιλγσίας. ᾿Αλλὰ μετὰ τὸ σχῖσιια ἔχομεν ἐκτὸς 

πολλῶν ἄλλων καὶ Μάοιον τὸν Πὐγενικόν, ἀποφαινόιιεν ον 

μύοῳ μόνον χρίειν τοὺς Λατίνους, ἔτι δὲ καὶ Συνόδων ἀπο: 

φάσεις, ἤτοι τῆς κατὰ τὸ ασζ’ συγκοοτηθείσης, τῖις κατὰ τὸ 

,αὐπδ΄ ἐπὶ Συμεὼν πατοιάοχου, παρόντων καὶ τῶν τριῶν 
ε , - / ΚΑ . ε . » 

ἑτέρων πατριαρχῶν, ὅτε συνετάχθη καὶ ἡ γνωστὴ ἀκολου- 

θία, ἑτέρας ἐπίσης ἐν Βασιλευούση κατὰ τὸ αχ΄ καὶ τῆς ἐπὶ 

τοῦ Ἰωάσαφ Πατριάρχου Μοσχοθίας συνελθούσης ἐν Μό- 
π . . ΝΤ πα; ΄ “4 η ΗΓ. αν, - 

σχα κατὰ τὸ αχγ5’, παρόντων καὶ δύο Πατριαοχῶν ἐκ τῖις 

᾿Ανατολῆς τοῦ ᾿Λλεξανδρείας Παϊ σίου καὶ τοῦ ᾿Αντιοχείας 

Μακαρίου. Πᾶσαι αὗται ἀπεφήναντο ὅτι μύρῳ μόνον δεῖ 

τελειοῦν τοὺς ἐκ τῖις Δυτικῖις ᾿Πκκλησίας ποοσερχοιένους. 

Ἔχομεν ὅιιως ἀφ᾽ ἑτέρου τὴν ἀπόφασιν τῖις ἐν Μόσχα κατὰ 

τὸ αχκό΄ ἐπὶ Φιλαρέτου Πατοιάοχου Ρωσίας καὶ τὸν ἐπὶ 

Κι ρίλλου τοῦ ε’ Πατριάοχου Κωνσταντινουπόλεως τῷ αὖν΄ 

ἐκδοθέντα ὅρον, δεκτὸν γενόμενον ὑπὸ πάντων τῶν τότε 
- 3 4 7 ς’ 3 δ» , ’ . 

Πατριαρχῶν, ἐξ ὧν φαίνεται ὅτι χοὴ βαπτίζειν αὐτούς. Τὸ 

βάπτισμα ἄρα τῶν δυτικῶν ὁτὲ μὲν ἐθεωοήθη ὡς ἔγκυρον, 

καθὸ.τελούιιενον εἰς τὸ ὄνομα τῖις ἁγίας Τριάδος καὶ ἆνα- 

φερόμενον εἰς τὸ κυριώνυμον βάπτισμα, ὁτὲ δὲ τοὐναντίον 
ε ” 9 9 . ’ . ’ ᾽ . 

ὡς ἄκυρον διὰ τὰς πολλὰς παρατυπίας, ἃς περιέθαλεν αὐτὸ 

σὺν τῷ χοόνῳ ἡ ὁσημέραι αὔξουσα κενοσπουδία τῖις Δυτι- 

κἴις ᾿Εκκληισίας. ᾿Εντεῦθεν ἡ μὲν ἁγιωτάτα Ῥωτικὴ Ἔκ- 

κλιισία ἐκ λόγων εὐλόγων δοιιωωμένη, ἔχει ἐν χοήσει τὰς 
ζ' Ρ ί 3 Υ Ον ψ ) Χ ΐ Κο 
᾽ , - Ζ η ΝΔ. 4 Τα {Ων νΟ- ἀποφάσεις τῖις νεωτέρας ἐπὶ Ιωάσαφ Πατοιάοχου Μοσχο 

θίας συνελθούσας ἐν Μόσχα Συνόδου, ὡς συντελεστικὰς 

εἰς τὰ συιιφέροντα τῖις ἐκεῖ Ἰδιοκλιισίας θεωροῦσα: αἱ δὲ ἐν 

τῇ ᾿Ανατολῇ Ἐκκλησίαι θεωροῦσι μέχοι τοῦδε ἐπάναγκες 
᾽ . ’ - ᾽ ο . ΄ Λ - - 2. 

εἰς τὰ συμφέροντα τῖις ὀρθοδοξίας τὸ ἀκολουθεῖν τῷ ἐπὶ 

Κυρίλλου ε’ ἐκδοθέντι ὕρῳ. Τούτων οὕτως ἐχόντων ἀπό- 

4 
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κειται τῇ πνευματικῇ, συνέσει τῖις Αὐτῆς Πανιερότητος καὶ 

τῶν λοιπῶν συνοδικῶν μελῶν παραδέξασθαι ἢν μὴν τὸ χρή. 

σασθαι τῇ οἰκονομία, ἣν καὶ ἑτέρα ᾿Εκκλιισία ἀπὸ δύο καὶ 

ἐπέκεινα αἰώνων κατέχει ἀπαρεγκλίτως, εἴγε, ὡς γράφει, 

ἡ οἰκονομία αὕτη προεπαγγέλλεται μεγάλας ὠφελείας τῇ 

αὐτόθι ᾿Εκκλγισίᾳ καὶ ἀσφαλίζει αὐτὴν ἀπὸ ἐπικειμένων 

πνευματικῶν κινδύνων. Ὅταν δέ ποτε δυνηθῶσιν αἱ κατὰ 

τόπους ὀρθόδοξοι ᾿Εκκλησίαι συνελθεῖν ἐπὶ τῷ αὐτῷ τότε 

σὺν Θεῷ γενήσεται ἡ ποθητὴ ἐπίσημος συνεννόπσις καὶ 

περὶ τοῦ ζητήματος τούτου καθὼς καὶ περὶ ἄλλων. 

Γρ. Π. Σ. τῷ ᾿Αθηνῶν 96 Μαΐου 1875. 

Ἐνεκρίθπι συνοδικῶς ἵνα γένηται ἀπάντησις τῷ αἰτοῦντι 

Μητροπολίτῃ ὅτι, συμφώνως τῇ ἐν ἐνεργείᾳ πράξει τῖις 

Ἐκκλισίας, ὀφείλει ἵνα παραδέχηται τούς τε δυτικοὺς καὶ 

τοὺς ἀομενίους εἰς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν διὰ τοῦ ἁγίου Βαπτί- 

σµατος, κατὰ τὰς διατάξεις τῖις ἡμετέρας ὀρθοδόξου Ἐκκλήη- 

σίας καὶ οὐχὶ διὰ μιόννις τῆς χρίσεως τοῦ ἁγίου Μύρου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 24 Απριλίου 1878. 

Ἐνεκρίθη ἵνα, καίτοι ἡ Εκιλνσία Κων/πόλεως γενικώτε- 

ρον σκεπτομέντι πάντοτε προετίµα καὶ προτιμᾶ τὶιν βάπτι- 

σιν ἀντὶ τῖις χρίσεως μόνης, ἐπιτραπῇ κατὰ συγκατάθαοιν 

τῷ ἐρωτῶντι ἀρχιμανδρίτη ἵνα ἀποδεχθῇ, τοὺς τρεῖς διαμαρ- 

τιρομένους καὶ καθολικούς, τοὺς προσερχομένους τῇ ὀρθο- 

δοξία, διὰ τῖις χρίσεως τοῦ ἁγίου Μύρου, ἀφοῦ προπγουµέ- 

νως καττιχίσπ. αὐτοὺς τὰ τῖις ᾿Ορθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ 

ζητήσῃ καὶ λάθῃ παρ᾽ αὐτῶν τὸν προσήκοντα λίθελλον. 

Πρ. Ἱ. Σ. ὃ Δόρίου 1879. 

Ἐνεκοίθι ἵνα δι’ ἐπιστολῖις ΔεχθΠ, τῷ αἰτοῦντι ἱερεῖ ὅτι 

ὀύναται νὰ δεχθῇ τοὺς ἀναφερομένους παῖδας, τοὺς βα- 

πτισθέντας ἕνεκα τῶν περιστάσεων κατὰ τὰς διατυπώσεις 
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τις Δυτικῖς ᾿κκλισίας διὰ μόνου τοῦ χρίσματος μετὰ 

σύντονον ἐπὶ ἓξ μῖινας κατήχησιν. 

Πο. Ἱ. Σ. 14 Ἰουλίου 1880. 

Οἱ ἀσπασθέντες τὸ δυτικὸν δόγμα ὀρθόδοξοι, ἐπιθυμοῦν- 

τες ἵνα ἐπανέλθωσιν εἰς τὸ πάτριον δόγμα, δέον νὰ δίδωσι 

λίόελλον τῖις μετανοίας αὐτῶν καὶ χρίωνται διὰ τοῦ ἁγίου 

Μύρου, ἄλλως δὲ ἡ Ἐκκλησία δὲν δύναται νὰ θεωρῇ, αὖὐ- 

τοὺς ὀρθοδόξους καὶ νὰ παρέχῃ αὐτοῖς τὰς δωρεὰς αὐτῖις. 

Πρ. Ἱ. Σ. 11 Φεθρουαρίου 1880. 

Σκέψεως γενομένης ἐνεκοίθη ἵνα καὶ τοῦ λοιποῦ ἐν 

ὁμοίαις περιστάσεσι συνῳδὰ τῇ ἀποφάσει τῖις Ἱ. Συνόδου 

τοῦ 1880 γένηται ἡ χρῖσις τῆς οἰκονομίας καὶ προσλαμ- 

θάνωνται οἱ ἐξ ἀρμενίων εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν διὰ 

τῖις χρίσεως τοῦ ἁγ. Μύρου. Πρ. Ἱ. Σ. 11 ϑ6ρίου 1888, 

6 Οἱ κλπρικοὶ ἑτερόδοξοι.Ι 

εως Κοινῇ ψήφῳ, γνώμῃ τε καὶ ἀποφάσει συνοδικῇ, 

μετὰ τὴν ἔγγραφον, ἰδιοενυπόγραφόν τε καὶ ἐνσφράγιστον 

1. Τὸ προκείμενον ζήτημα, καὶ ἰδίᾳ τὸ περὶ τοῦ πῶς δεῖ δέχεσθα- 

τοὺς ὑπὸ σχισματικοῦ καὶ καθῃοπμένου ἐπιδκόποιυ κεχειροιονηµέι 

νους κλποικούς, λίαν ἁπποχόλπιε τὶν ᾿Εκνλιιδίαν Κωνότ/πόλεως 

κατὰ τοὺς τελευταίους χοόνους. Μετὰ μακρὰς περὶ τοῦ ζητήματος 

τούτου συζητήσεις τῆς Ἱ. Συνόδου, ἐζπτήθιιδαν αἱ γνῶμαι πασῶν 

τῶν αὐτοκεφάλων ὀρθοδόξων Ἐκκλποιῶν, αἴτινες πᾶσαι ἀποφαί- 

νονται διὰ τῶν ἀποκριτικῶν αὐτῶν ἐπιστολῶν, ἀναγνωσθειόῶν ἐν 

τῇ συνεδριάσει τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς 19 Νοεμθρίου 1580, ὅτι δεῖ δέ- 

χεόθαι τοὺς τοιούτοις μετὰ τοῦ βαθμοῦ αὐτῶν δι’ ἁπλῆς χειροθε- 

σίας καὶ εὐχῆς, μύρω μόνον χριομένους, ἐκτὸς τῆς ᾿Εκκλιισίας τῆς 

Ἑλλάδος, ἀποφαινομέντις κατ᾽ ἀρχῖιν ὑπὲρ τῆς ἀναχειροτονίας τῶν 

τοιούτων, καταλειπούσης ὅμως τὴν γνώμιν αὐτῆς τῇ Ἱ. Συνόδῳ 
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τῆς πίστεως αὐτοῦ ὁμολογίαν, ἐνσεσπιιασμένην τῇ α΄ νοεμ- 

θοίου τοῦ αωμς΄ σωτηρίου ἔτους, ἧς τὸ ἴσον ὑπάρχει 

ἀπαράλλακτον αὐτολεξεί, ὡς ἑξῆς ..... ἀπεδεξάμεθα εἰς 
ν , -- ε ΄ ε - 9 ΄ ΄ 9 να 

τοὺς κόλπους τῖις ἁγίας ἡμῶν Εκκλησίας τόν τε εἰρημέ- 

νον Μακάοιον (ἐπίσκοπον Ῥωμαιοκατολικῶν Διαρπεκίρ, 

πρὸ χρόνων δέκα ἀποσπασθέντων τοῦ ἀνατ λικοῦ δόγματος 

καὶ τοῖς δυτικοῖς προστεθέντων) καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ 

ν᾽ αὐτοῦ, ὡς ἐκτέθειται, ποοσελθόντας καὶ ποοσπεσόντας 
- - . 5 , ν 9 ΄ 9 ο ας 

τῇ µπτρ κῇ αὐτῖις συιπαθείᾳ καὶ εὐσπλαγχνία, ἐπ’ ὤμων 

ἄοαντες τὸ πλανώιιενον καὶ χαίροντες ἐπὶ τῇ εὐοέσει τῖις 

ἀπολλυμένης δοαχμµῖις. ᾿Απαοτίσαντες δ᾽ αὐτὸν καθ’ ὅλην 

τὶν ὑπὸ τῶν ἱερῶν νόμων διακελευοιιένην ἀκοίθειαν βαθ- 

μπδόν, τῇ ἐπ'κλίίσει καὶ χάριτι τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ 
. λ τα. } , ο ρν σα ο , 

καὶ τελεταρχικοῦ Πνεύματος, ἀνεοείξαμεν αὐτὸν ἀρχιερέα 

αἱ μπτοοπολίτην τς ἁγιωτάτις Μητοοπόλεως ᾿᾽Αμίδπς 

(Δ'αοπεκίρ), οὐχ ἧττον διατάξαντες αὐτῷ καὶ καταοτίσαν- 

τες πνευματικῶς τὰ αὐτὰ μετελθεῖν καὶ ἐκτελέσαι καὶ πρὸς 
. ᾽ ” 3 . -- : 4 ., αν / 

τοὺς ἐπαρχιώτας αὐτοῦ χριστιανούς, οὓς μὲν βαπτίζων, 

τοὺς μὶν θεθαπτισοιένους δηλαδὴ ὑπὸ ὀρθοδόξου ἀνατολι- 

τοῦ Ἱεοέως ἐν τρισὶ καταλύσεσι καὶ ἰσαοίθμοις ἀναδύσεσι, 

κατὰ τὶιν ἡμετέραν ἐκκδι-ιαστικὴν. διατύπωσιν, οὓς δὲ 

μύρο χοίων καὶ πάντας κοινωνοὺς ποιῶν τῶν πνευματικῶν 

τῆς Εκκλιόίας Ιων/πόλεως. Ἡ συζήτησις ἐπανελήίφθη ἐν τῇ, Ἱ. 

Συνόδῳ τῇ 98 Ἱανουαρίου 1851, ἀλλὰ τὸ ζήτιιµα οὕπω ὑλύθη. - 

᾿Λξιόλογον περὶ τοῦ ζητήματος τούτου πραγιατείαν ὑπέθαλο 

τῇ Ἱ. Συνό)ῳ ὃν ἔτει 1811, διιμοσιευθεῖδαν ἐν Σμύρνῃ (1853), ὁ τότε 

Μητροπολίτης ᾽Αγχιάλου νῦν δὲ Σμύονης κ. Βασίλειος, ἀποδει- 

χνίων νόμιμον τὴν ὑπὸ καθῃρπμένου καὶ σχισματικοῦ ὀπιδκόπου 

γινομέντιν χειροτονίαν, ἔτι δὺ καὶ τῖιν ὑπὸ αἱρετικῶν, ὧν ἀναμφδι- 

σύήτπτος θεωρεῖται ἵν ὀρθότης τοῦ βαπτίσματος καὶ τῆς χειροτονίας, 
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δωρεῶν καὶ χαρισμάτων, καθ᾽ ὃν τρόπον δοξάζει καὶ διδά- 

σκει ἡ ὀρθόδοξος ἡιιῶν Ἐκκδαισία. 
εχ» Ζ : Τ Δ - | 

Υπόμνημα Π. Σ. Νοέμθριος 18460. 

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῖις ἐν τῷ κώδικι τοῦ ἐνταῦθα ἁγιο- 
.. ο Α΄ : - - ᾽ ” ΄ 

ταφιτικοῦ Μετοχίου Συλλογῖις τοῦ ἀειιινήστου Πατριάρχου 

Ἱεροσολύμων κυροῦ Δοσιθέου « περὶ τῶν παρ᾽ αἱρετικῶν 

κεχειροτονημένων ἐκ τῶν ἐκκλιισιαστικῶν ἱστοριῶν» κτὰ.., 
3 ” - » ” . 9 2, ο “ ε - 

ἀπεφασίσθη κοινῇ, διαγνώσει καὶ ἀποφάσει ἵνα οἵ τε ἱερεῖς 

καὶ ἐπίσκοποι τῶν λεγομένων ῥωμαιοκατοδικῶν γένωνται 

δεκτοὶ ἐν τοῖς κόλποις τῖις ὀρθοδόξου ᾿Ανατολικ. Ἐκκλπσίας 

διὰ μιόντις τῖις τοῦ ἁγίου Μύρου ἐπιχρίσεως μετὰ τὸ ἐπι- 

δοῦναι λίθελλον πίστεως, καθάπερ οἱ θεῖοι κανόνες διαγο- 

ρεύουσι (Α΄ τῖις ΣΤ κτλ..). 

Πρ. Μεγάλης Συνόδου ϐ Νοεμόρίου 1500. 

᾿Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἐπιστολῖις πρὸς τὴν Πανιερότιιτά 

του ἐντελλομένης ὅπως παραδεχθῆ ἐν τοῖς κόλποις τῖις 

Ὀρθοδοξίας τὸν διαληφθέντα ἄλλοτε ὀρθόδοξον, ἀλλὰ ποὸ 

δύο ἐτῶν ὑπὸ Βουλγαοοουνίτου ἐπισκόπου χειροτονηθέντα 

ἱερέα, ὡς ἁπλοῦν λαϊκόν, καὶ ἐπιχρίσνι τῷ ἁγίω Μύοω: ἆκο- 
ϱ } ς 9 " ) . ΧΟ [ | γ χ ιά ν 

λούθως δὲ μεθ᾽ ἱκανὴν δοκιμασίαν, εἴ γε ἐφίεται ἵνα ἱερα- 
ν 

τεύσῃ, ἐπιδείξηται δὲ καὶ διαγωγὴν ἱεροπρετῖι καὶ κέκτιι- 
2 . ε ” ᾽ , ε’ 5: [; ο .. 

ται προσόντα πρὸς ἱερατείαν,ὀφείδνει ἵνα ἐξ ὑπαρχῖις χειρο- 

τονήση, αὐτόν. Πρ. Ἱ. Σ. 15 Φεθρ. 18608 καὶ 3 Λύγ. 1809. 

Εὐπρόσδεκτός ἐστιν ὁ ἐκ γενετῖις ὀρθοδόξως βεθαπτι- 

σμένος, εἶτα δ᾽ ἀπὸ δεκαπενταετίας τὶιν οὐνίαν ἀσπασθεὶς 
. ἘΠ. ΄ ε . Αν. αὶ λ κ. ἆ 16. καὶ πρὸ ἑξαετίας ἱερεὺς χειροτονηθεὶς ὑπὸ οὐνίτου ἆρχιε 

πισκόπου, εἰς τοὺς κόλπους τῖς ὀρθοδόξου ᾿Εκκλιπίας 

νῦν ἐπανερχόμενος, δυνάμει τῖις εἰρημένης ὁμολογίας πί- 

στεως, ἀλλὰ δέον προηγουμένως ἵνα κατπχπθῇ καὶ χοισθῇ 

διὰ τοῦ ἁγίου Μύρου καὶ εἶτα εἰς νέας ὑποῦθλιθῇ κανονι- 
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κὰς χειροτονίας τοῦ ἀναγνώστοι, ὑποδιακόνου, διακόνου 

καὶ ἱερέως. Πρ. Ἱ. Σ. 38 Σεπτεµθρίου 1873. 

Ἐνεκρίθη ἵνα γραφῇ τῇ Α. Πανιερότητι ὅπως δεχθῆ εἰς 

τὴν ᾿Ὀρθοδοξίαν τὸν ῥηθέντα καθολικὸν ἱεροδιάκονον, λαμ- 

θάνων παρ᾽ αὐτοῦ λίθελλον τῖις μεταμελείας αὐτοῦ καὶ 

χρίων αὐτὸν διὰ τοῦ ἁγ. Μύρου. Πρ. Ἱ. Σ. 90 Μαΐου 1885. 

Ὁ προσερχόμενος εἰς τὴν ὀρθοδοξίαν οὐνίτης ἱερεὺς 

δέον ἵνα χειροτονηθῇ μὴν ἀρκούσιις τῖις δι᾽ ἐπιχρίσεως τοῦ 

ἁγίου Μύρου καὶ τοῦ λιθέλλου τῖις πίστεως παραθοχῖις 

αὐτοῦ. Πρ. Ἱ. Σ. 11 Μαΐου 1888; 

--.--- 

᾿Ξ». Ὁ ΞΗ»ΖΉΠΝΡΣ 

ΠΕΙΡΙΛΠΙΥΜΙΣ 

..Αρμοδιότης καὶ συγκρότησις ἐφετείων, 
᾿Αποράσεις ὑποχείμεναι εἰς ἔφεσιν. 

68. Εὖ ΕΞ .. Τυπικὰ προσόντα ἐφέσεως. 
5 εις Κγγυητικὸν ἐφέσεως. 

᾿Αντέφεσις. 
« Προθεσμία πρὸς ἔφεσιν. 

ποσο οι . ἐπίδοσις ἐφέσεως. 
» 

χ ’ 
} 

Οὐ 1“. «0ο σφο α0Ώ αρο 60ο ερρ 90ο 909 « Προτάσεις καὶ ἰσχυρισμοὶ δεχτοὶ ἐφεσίμως τὸ πρῶτον. 

ο, 

Λὶ ἀποφάσεις τῶν κατὰ τὰς ἐπαρχίας τοῦ ὀθωμανικοῦ 

Ιζοάτους Μπτροπολιτῶν ἐκκαλοῦνται ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ 

1. Ἔφεσις καλεῖται τὸ ἔνδικον μέσον διὰ τοῦ ὁποίου ὁ ὑπό τινος 

κατωτέρου δικαστηρίου καταδικαθθεὶς διάδικος ἀπευθύνεται εἰς τὸ 
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Οἰκουμενικῷ Πατριαοχείῳ ἑθρεύοντος Δ. Ε. Μ. Συμθου- 

λίου. Μ.Σ. 18 (1879(. 

Συνῳδὰ τῇ ἐν ἔτει 188! καὶ ὑπὸ ἡμερομηνίαν 937 ᾿α- 

νουαρίου ἐκδοθείση Πατριαρχικῆ, καὶ Συνοδικῆ ἐγκυκλίῳ, 

αἱ ποωτοδίκως ὑπὸ τῶν ᾿Επισκοπικῶν Δικαστηρίων ἐκδιδό- 

μεναι ἀποφάσεις δέον ὅπως ἐφεσιθάλλωνται εἰς τὰ δικα- 

στήρια τῶν οἰκείων Μητροπόλεων, αἱ δ᾽ ἀποφάσεις τῶν 

Μπτροποδλιτικῶν Δικαστηρίων ὑποδάλδωνται κατ᾽ ἀναίρε- 

σιν ἐνώπιον τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἁρμοδίων δικαστη- 

ρίων. Μ. Σ. 81 (1887). 

Τὸ Συμθούλιον δικάζον κατ᾽ ἔφεσιν δὲν δύναται νὰ πα- 

ραπέμψῃ τῖιν δικαζομέντιν ὑπόθεσιν εἰς ἄλλο ᾿Εφετεῖον. 

Μ.Σ 99 1881). 

Τὸ Συμθούλιον διασκειάµενον ἐπὶ τῖις ἐνστάσεως τῶν 

ἀναιρεσειόντων περὶ τῖις κακῖις συνθέσεως τοῦ ᾿Ἐφετείου, 

ἐπειδὶι τὸ Συμθούλιον τοῦτο δικάζον ὡς ἀκυρωτικὸν δὲν 

εἶναι ὑπόχρεων ὅπως ἐφαομόση τὰς διατάξεις τῖις ἐν Κρή- 

ἀνώτερον ἐκείνου δικαστήριον, αἰτούμενος τῖν τροποποίηοιν τῆς 

πρωτοδίκου ἀποφάσεως. 

Παρ” ἡμῖν ἀνώτερα δικαστήρια, ἐνώπιον τῶν ὁποίων κατὰ τὴν 

ἀπὸ 21 Ἱανουαρίου 188! Π. καὶ Σ. ἐγκύκλιον ἀπευθύνονται αἱ ἐφέ- 

δεις, εἶναι: α΄,  Ἱ. Σύνοδος διὰ τὰς ἀποφάσεις τοῦ ᾿Ἐκκλιδιαστι- 

κοῦ Δικαστποίου τῶν Πατριαρχείων, τῆς Ἱ. Συνάξεως τοῦ ἁγίου 

Ὄρους καὶ τῶν Πνευματικῶν Δικαστνιρίων τῶν Μητοοπόλεων. β’, 

τὸ Δ.Ε.Μ. Συμθούλιον διὰ τὰς ἀποφάσεις τῶν Μικτῶν Ἐκκλιθια- 

ὀτικῶν Δικαστηρίων τῶν Μητροπόλεων καὶ γ΄, τὰ Μπτροπολιτικὰ 

Δικαστήρια διὰ τὰς ἀποψάσεις τῶν ὑποκειμένων αὐτοῖς 

κῶν Δικαστηρίων, ὅτε ἱ Ἱ. Σύνοδος καὶ τὸ Δ. ΚΝ Μ. Συμθούλιον 

τ 

,πιονοπι- 

ἐπέχουσι τόπον ᾿Λκυρωτικοῦ διὰ τὰς κατ᾽ ἔφεσιν ἐκδιδομένας ἀπο- 

φάσεις τῶν Μητροπολιτικῶν Δικαστηρίων. 

Περὶ συγκροτήσεως τῶν ὀλετείων ὅρα Βἰσαγωγῆς ἢ αὶ καὶ δ. 
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τη δικονομίας, καθόσον ἰσχύει παρ᾽ αὐτῷ ἡ ἐμπορικὶι δικο- 

νομία, κατὰ δὲ τὸ ἄρθρον 83 τοῦ κεφ. ε’ τοῦ παραρτήματος 

τοῦ ἐμπορικοῦ Κώδικος, τὸ ᾿Εφετεῖον δὲν δύναται νὰ ἐκδώ- 

σι ἀπόφασιν ἂν δὲν σύγκειται ἐκ τοῦ ἡμίσεος πλέον ἑνὸς 

τῶν μελῶν αὐτοῦ, μὴ συμπερ'δαμθανομένου τοῦ Προέδρου, 

ἀπεφήνατο χο.νῆ ὅπως ἐπιθληθῇ τῷ ἀναιρεσιθλήτῳ τὸ 

χρέος, ἵνα διὰ παντὸς νομίμου μέσου ἀποδείξῃ ὅτι ἀπο- 

φάσεις Ἐφετείων, ἐκδοθεῖσαι εἴτε ἐν Κοήτη, εἴτε ἀλλαχοῦ, 

ὑπὸ τριῶν δικαστῶν κατέστησαν παραδεκτέαι παρὰ τοῦ 

ἐνταῦθα ᾿Αρείου Πάγου. Πρ. Μ. Σ. 18 Νόρίου 18587. 

Τὸ Ἐφετεῖον Κοήτιις σύγκειται καὶ συγκροτεῖται ἐξ ἑνὸς 

Προέδρου, δύο χριστιανῶν ἐφετῶν, ἑνὸς εἰσαγγελέως καὶ 

ἑνὸς γραμματέως. Μ. Σ. 109 (1888). 

“Ὁ. 
ε 

Ἔφεσις ἐπιτρέπεται κατὰ προδικαστικῶν ἀποφάσεων, 

κατ’ ἀποφάσεων δηλονότι προδιατυπουσῶν μᾶλλον ἵν ἆνα- 

Γ 1. Κατὰ κανόνα αἱ ὁριότικαί, ἀλλὰ μι τελεσίδικοι ἀποφάδεις, 

παντὸς πρωτοδίκως δικάζοντος δικαστηρίου, εἴτε ἑρήμην εἴτε 

κατ᾽ ἀντιιωλίαν ἐκδοθεῖόαι, ὑπόκεινται εἰς ἔφεσιν: οἱ δ᾽ ὑπὸ τῶν 

ἴοθρων 95 Ἴμιπ. Δικον. καὶ 99 τοῦ παραρτήματος τοῦ 'Κμιπ. Νόμου 

τασσόγενοι περιορισμοὶ λόγῳ ποσοῦ δὲν Ἰοχύουσδιν ἐν τοῖς Ἐλικλτι- 

ια στικοῖς Δικαστποίοις, ὡς ἐκ τῆς πνευματικῆς Φύσεως τῶν 

ὑπ᾽ αὐτῶν δικαζομένων διαφορῶν. Αἱ δὲ μῖι ὁριότικαὶ ἀποφάσεις 

δὲν δύνανται νὰ προσθύληιθῶσι δι᾽ ἐγέδεως εἰ μὴ μετὰ τῖν ἔκδοσιν 

τῆς ὑριστικῆς, διότι τὸ δικαστήριον δύναται ν᾽ ἀνακαλέόῃμ αὐτὰς 

ἐν τῷ μεταξί. ἘἘξαιρετινκῶς μόνον αἱ προδικαστικαί, αἱ διατάττοι ὅαι 

ἀποδείξεις κλπ. καὶ αἱ περὶ ἁρμοδιότπτος δύνανται νὰ ἐφεσιθλη- 

θῶσι καὶ πρὸ τῆς ἐκδόδεως τῖις ὁριότικῆς κατὰ τὰ ἀκόλουθα ἄρθρα 

91 καὶ 105 Ἔμπορ. Δικονομίας. 

᾿Δρθο. Τον.-- Επίσης ἐφέσιμος εἶναι ἡγ περὶ ἁρμοδιότητος ἀπόφασις τοῦ. 

ο. ον 

σα πβρωι.. νο ων. ος ς-- 
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βαλλουσῶν τὶιν ὁριστικὴν ἀπόφασιν, οὐχὶ δὲ καὶ κατὰ τῶν 

προπαρασκευαστικῶν. Μ.Σ, Ἴ (1880). 

Μὴ ὑπαρχούσης ἐκκλησιαστικῖις δικονομίας, ἕπεται κατ’ 

ἀνάγκην ἡ ἐφαρμογὴν τῖις παρὰ τοῖς λοιποῖς δικαστηρίοις 

τοῦ Κοάτους ἰσχυούσης δικονοµίας, καθ” ἂν αἱ πρωτόδικοι 

ἀποφάσεις αἱ περιέχουσαι ποσὸν ἔλαττον τῶν 5000 γρ. δὲν 
ε ΄ 3 2 { ε « ”/ ”/ 4 ; ΔΝ 

ὑπόκεινται εἰς ἔφεσιν: ἡ ἀρχὶ ὅμως αὕτη δὲν δύναται νὰ 

ἔχη χαρακτῖιρα γενικόν, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ τῶν διατυπώσεων, 

ἐφ᾽ ὧν σιγᾷ ὁ διέπων τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια νόμος, 

ἐνῷ κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ ᾿Αρμενοπούλου περὶ 

δικαστικῖις ὑπίφου καὶ ἀποφάσεως, πᾶσα ἀπόφασις ὑπόκει- 
ν 

» 29 ” ο ε Ν , ἳ 
ται εἰς ἔφεσιν ἄνευ περιορισμοῦ, ὁ δὲ νόμος 119 Βασ. (9.1) 

σαφῶς ἀποφαίνεται, λέγων ὅτι καὶ ἐπὶ με'ζόνων καὶ ἐλασ- 

σόνων πραγμάτων ἐστὶν ἔκκλιιττος, πολλῷ δὶν μᾶλλον 

αὕτη δὲν δύναται νὰ ἔχῃ χαρακτῖιρα γενικὸν προκειμένου 
ῃ ν ν ν 

περὶ προικός, ἥτις ὑπάγεται εἰς ἐξαρετικὴν δικαιοδοσίαν. 

Μ. Σ. ϐ (1689). 

ἐμποροδικείου ἐπὶ παραπεμφθείσης αὐτῷ δίκης. ᾿Δλλ᾽ ἂν πρόκειται περὶ µεταθι- 

θόσεως τῆς δίκης ἀπό τινος ἐμποροδικείου εἰς ἕτερον, ἐφαρμόζονται αἱ διατά- 

ἕεις τοῦ 38 ἄρθρου τοῦ παραρτήματος τοῦ ᾿Ἔμπορ. Κώδικος. Ί]αρ. 1]ολ.. Δικ, 

ἄρθρ. 178). 

"Δοθρ. 105ον.-- Δί προδικαστικαὶ ἀποράσεις ἐκκαλοῦνται καὶ πρὸ τῆς ἐκδό- 

σεως, ὡς καὶ μετὰ τὴν ἔκδοσιν τῶν ὁριστικῶν' προκειμένου δὲ νὰ ἐφεσιθληθῇ 

τοισύτη ἀπόφασις πρὸ τῆς ὁριστικῆς, τὸ ἐμποροδικεῖον ἐκδίδει αὐτὴν ἐγγράφως. 

ἀλλα. κατὰ προπαρασκευαστικῆς ἢ προσωρινῆς ἀποφάσεως ἔφεσις ἐπιτρέπεται, 

μόνον μετὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς ὁριστικῆς, ἐφεσιθσαλλ.ομένης ὁμοῦ καὶ ταύτης' ἡ δὲ 

προθεσμία τῆς ἐφέσεως λογίζεται ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς ὁριστικῆς ἀποφάσεως. 

(Π1σρ. 11ο}.. Δικ. ὄρθρ. 66). 

Ἐπίσιις δὲν ὑπόκεινται εἰς ἔφεσιν ἀλλὰ μόνον εἰς ἀναύνιλάφη- 

σιν αἱ πρωτόδικοι ἀποφάσεις τοῦ Δ. Κ. Μ Σιηιθουλίου, ὡς γη 

ὑπάρχοντος ἑτέρου ἀνωτέρου δικαστηρίου. 



378 Ἔφεσις 8 2. 

Ὁ ἐν τῇ ἐφέσει λόγος ὅτι, προταθείσης ἐνστάσεως ἀναρ- 

μοδιότητος τοῦ Δικαστηρίου καὶ ἀποριφθείσης, ἔδει ἵνα 

κατὰ τὴν πολιτικὶιν δικονομίαν, ἐν ἰσχύϊ οὖσαν ὅπου ὁ ἐκ- 

κλιισιαστικὸς νόμος σιωπᾶ, ἐπιτραπῆ πρῶτον ἡ κατὰ τῖις 

προδικαστικῖις ταύτης ἀποφάσεως ἔφεσις, δὲν δύναται νὰ 

ἀκυρώση τὴν πρωτόδικον ἀπόφασιν,καθόσον καὶ κατ᾽ αὐτὴν 

τιν ποδιτικῖιν δικονομίαν αἱ προδικαστικαὶ ἀποφάσεις δύ- 

νανται νὰ ἐφεσιθληθῶσι μετὰ τῖις ὁριστικῖις, ὥστε ἡ παρὰ 

τοῦ πρωτοδίκου δικαστηρίου ἀτόρριψις τῖς προτάσεως 

πρὸς ἔφεσιν τῖις προδικαστικῖις ἀποφάσεως, οὐδενὸς ἐστέ- 

ρΊπσε τὸν ἐφεσείοντα οὐσιώδους δικαιώματος, ἅτε δυνάµε- 

νον ἵνα ἐφεσιθάλῃπ τὴν ποοδικαστικὶν ἀπόφασιν μετὰ τῆς 

ὁριστικῖις. Ἱ..Σ; 55 {41886}ι 

Κατὰ τὸ 100 ἄρθρ. τῖις ἐν ἰσχύϊ δικονομίας αἱ ἐρήμην 

ἐκδιδόμεναι ἀποφάσεις δὲν δύνανται νὰ ἐκκληθῶσι πρὸ τῆς 

παρελεύσεως τῖις πρὸς ἀνακοπὶιν προθεσμίας, ἧς διαρκού- 

σις ἔφεσις δὲν χωρεῖ ἐναντίον τῖις ἐρήμην ἀποφάσεως: ἐν 

τοιαύτῃ. δὲ πεοιπτώσει ἀποοριπτέα ἐστὶν ἡ ὑποθληθεῖσα 

ἔφεσις. Μ. Σ. 295 (1896). 

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαομοσθῶσιν αἱ διατάξεις τοῦ ἄρ- 

θρου 90 ἐδ. 1 τοῦ παραρτήματος τοῦ ἐμπορικοῦ κώδικος 

καὶ 94 τῖς Ἔμωπορ. Δικον., καθ’ ἃ τοῦ ποσοῦ τῖις ἀγωγῆς 

ὄντος ἐλάσσονος τῶν 5000 γροσ., ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις 

εἶναι ἀνέκκλητος ἐν τοῖς Ἐκκλπισ. Δικαστπρίοις, διότι, τῶν 

πλείστων ὑποθέσεων τῶν εἰσαγομένων ἐνώπιον αὐτῶν μὴν 

ὑπερθαινουσῶν τὸ ποσὸν γρ. 5000, μέγας ἀριθμὸς διαδίκων 

Πθελε στερεῖσθαι τοῦ δευτέρου τῖις διαδικασίας βαθμοῦ. 

Μ. Σ. 308 (1890). 

Κατὰ τὶιν ἐν χρήσει δικονομίαν μόνον αἱ περὶ ἁρμοδιό- 

τιτος προπαρασκευαστικαὶ ἀποφάσεις τῶν πρωτοδικείων 

κο θε -- 

ο κ”... 
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εἰσὶν ἐφέσιμοι, οὐχὶ δὲ καὶ αἱ Δαμθανόμεναι ἀποφάσεις ἐπὶ 

ἄλλων ἐνστάσεων, αἵτινες κατὰ τὸν νόμον 830 Κόδ. (7.09) 

δέον ἵνα ἐφεσιθάλλωνται ὁμοῦ μετὰ τῆς ἐπὶ τῖις οὐσίας 

ἀποφάσεως. Μ. Σ. 978 (1896). 

᾿Απορριπτέα τυγχάνει ἡ ἐν λόγῳ ἔφεσις, ἅτε τῖις ἐκκα- 

λουμένιις ἀποφάσεως οὔσης προπαρασκεναστικῖις, κατὰ δὲ 

τὸ 105 ἄρθρ. τῆς ἐν χρήσει δικωνοµίας δὲν ἐπιτρέπεται 

ἔφεσις κατὰ προπαρασκευαστικῖις ἴν πεοσωρινῖις ἀποφά- 

σεως ἢι μόνον μετὰ τὴν ἔκδοσιν τῖις ὁοιστικῖς, ἐφεσιδαλλο- 

µπις ὁμοῦ μετ᾽ ἐκείνης. Μ. Σ. 219 (1896). 

Ὁ ἰσχυρισμὸς τῖις ἐφεσιθλήτου, καθ’ ὃν δὲν δύναται νὰ 

θεωρτθῇ ὡς ἀπόφασις τῖις ἐπαρχιακῖις Δημογεροντίας Ἰωαψ- 

νίνων καὶ προσθληθῆ, διὰ τοῦ ἐνδίκου τῖις ἐφέσεως μέσου 

ἡ ἐν τῷ προσαχθέντι δικογράφῳ ἁπλῖι ἀντιγραφὴν τῶν πρα- 

κτικῶν αὐτῖις, ἐπὶ τῖις μεταξὺ τῖις ἐφεσιθλήτου καὶ τῶν ἐφε- 

σειόντων διεξαγομένης ἐνώπιον αὐτῖις δίκης, καθόσον τὸ 

ἔγγραφον τοῦτο στερεῖται τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου ἀπαιτουμέ- 

νων ποοσόντων πρὸς καταρτισμὸν ἀποφά "εως; ὀρθὸς μέν 

ἐστιν ἐν μέρει, ἀλλ᾽ οὐχ ἧττον καὶ τὸ ἑξῖις εἶναι ἀνεπίδε- 

κτον ἀμφισθπτήσεως, ὅτι ὁ ἐφεσείων, ζητήσας καὶ μὴν δυνη- 

θεὶς ἵνα λά6ῃ ἀπόφασιν,εὑρέθη εἰς τὴν ἀνάγκην ἵνα διὰ τοῦ 

ἐπιθοθέντος αὐτῷ εἰρημένου δικογράἠου ὑπερασπίσῃ τὰ νο- 

μιζόμενα δίκαια αὐτοῦ καὶ προσθάλῃ αὐτὸ ὡς ἀπόφασιν, 

ἅτε στερούμενος ἑτέρου πρὸς τοῦτο μέσου. 

Μ. Σ. 918 (1896). 

Ἡ διάταξις τῆς ἐν χρήσει δικονοιιίας, ἂν ἐπεκαλέσθη ὁ 

ἐφεσίθδπτος ὅσον ἀφορᾷ τὸ ποσόν, ἐφαρμόζεται κυρίως ἐπὶ 

τῶν ἐμπορικῶν ὑποθέσεων, ἐνῷ ἐνταῦθα ἡ ἀγωγὴ ἔχει ὡς 

ἀντικείμενον τὴν ἀπόδοσιν μνήστρων καὶ οὐχὶ τὴν ἀπόδο- 

σιν ὡρισμένου χοπματικοῦ ποσοῦ, ὅτε καὶ μόνον ἠδύνατο 
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νὰ λιφθῇ ὑπ᾽’ ὄψιν ἡ ἐν λόγῳ διάταξις, ἀπορριπτέα ἄρα 

ἐστὶν ἡ περὶ τούτου ὁπθεῖσα ἔνστασις. 

Πρ. Μ. Σ. 8 Μαΐου 189. 

Ἡ ἔνστασις περὶ ἀπορρίψεως τῆς ἐ]έσεως λόγῳ ποσοῦ 

δὲν δύναται νὰ ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν, ἕνεκα τῖις πνευματικῖις 

φύσεως τῶν ἐν τοῖς Πνειματικοῖς Διιιαστηρίοις ἐκδικαζομέ- 

νων συζυγικῶν ὑποθέσεων. 

Πο. Ί. Σ. 9 Μαρτίου 18891 καὶ 5 Ἰουνίου 1890. 

5 ο. 

Ἡ ἔφεσις ἐκτὸς τῶν ἄλλων διατυπώσεων, ἃς ἐπιθάλλει 

ὁ νόμος περὶ τὴν σύνταξιν αὐτῖις, δέον ἵνα ἐμπεριέχῃ καὶ 

τὸ ἀντικείμενον εἰς ὃ αὕτη ἀφορᾷ, τ.ἔ. ῥητὴν αἴτησιν, ἐνῷ 

ὁ ἐκκαλῶν, ὑποθαλὼν ἐνώπιον τῖις Ἱ.Συνόδου δικόγραφον 

αὐτοῦ, ὅπερ ἀποκαλεῖ ἔφεσιν, ἐκφέρει μόνον αἰτιάσεις κατὰ 
-- ο 9 , ν , ον η . ο 

τῖις πρωτοδίκου ἀποφάσεως, δὲν λέγει ὃ’ ἐν τέλει καὶ τί 

[ 1. Ἔμπορ. Δικον. ἄρθρα 106, 108, 113. 

"λρθρ. 100ον.---Η περὶ ἐφέσεως ἀναφορὰ πρέπει νὰ περιέχη τὰ ἑξῆς: α΄) 

τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον, ἐπάγγελμα καὶ τὴν κατοικίαν τοῦ τε ἐφρεσιθάλλοντος καὶ 

τοῦ ἐρεσιθλήτου, β') τὴν μνείαν τῆς ἐκκαλουμένης ἀποφάσεως, καὶ ὑπὸ τίνος 

δικαστηρίου ἐξεδόθη, γ΄) τοὺς λόγους τῆς γινομένης ἐφέσεως, δ΄) τὴν αἴτησιν 

ὅπως, ἐντὸς τῆς νομίμου προθεσμίας, ἐμφανισθῇ ἑνάπιον τοῦ ἐφετείου ὁ ἑφεσί- 

ύλητος, αὐτοπροσώπως ἣ διὰ πληρεξουείου, ε΄) τὴν δήλωσιν ὅτι διὰ τὴν περί- 

πτωσιν, καθ’ ἣν ἤθελεν ἡττηθῇ κατὰ τὴν ἔφεσιν, προσήγαγεν ἀξιόχρεων ἔγγυη- 

τὴν περὶ τῆς ἐκτε).έσεως τῆς πρώτης ἀποράσεως καὶ προσέτι περὶ ἀποζημιώσεως 

τοῦ ἐφεσιθλήτου διὰ τὰ ἔξοδα τῆς ἐφέσεως, καὶ τὰ ἐπιδικασθησόμενα δι ὁδοι- 

πορίας καὶ ἄλλας ζημίας αὐτοῦ καὶ ὅτι ἐπεσύναψε κατὰ τὴν τάξιν κεκυρωμένον 

τὸ τῆς ἐγγυήσεως ἔγγραφον. 'Η. περὶ ἐφέσεως αἴτησις, ἡ μὴ περιέχουσα πάντας 

τοὺς ἀνωτέρω ὅρους, εἶναι ἀπαρόδεκτος, ἀλλ᾽ ὁ ἐφεσιθάλλων δύναται νὰ ὑπο 

6ά}.ηῃ ἐκ νέου αἴτησιν, συμρώνως πρὸς τοὺς εἰρημένους ὅρους, ἐνόσῳ δὲν ἕλη: 

ἕεν εἰσέτι ἡ πρὸς ἔφεσιν προθεσμία, Παράθ. 1]0}., Δικ, ἄρθρ. 186), 
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ζηιτεῖ διὰ τῖις ἐφέσεως αὐτοῦ, ἥτις καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ- 

τόν ἐστιν ἀκυοωτέα. Ἱ. Σ. 39 (1884). 

Ἐπειδὶν ἐν ὑπὸ τοῦ ἐφεσείοντος ὑποθληθεῖσα ἀναφορὰ 

περὶ ἐφέοεως ἀψ᾽ ἑνὸς οὐδὲν περιέχει περὶ τοῦ ἐπαγγέλμα- 

τος καὶ τῖις ὑπιικοότητος τῆς ἐφεσιθλήτου, ἀλ᾽ ἑτέρου δὲ 

οὐδεμία γίνεται ἐν αὐτῇ δήλωσις ὅτι ὁ ἐφεσείων προσήγα- 

γεν ἀξιόχρεων ἐγγυητὴν περὶ ἐκτελέσεως. τῖις πρωτοδίκου 

ἀποφάσεως: ἐπειδὶν δὲ καὶ τὸ ὑποθλιθὲν ἐγγιπτικὸν οὐ 

μόνον οὐδόλως ἐκοινοποιήθη εἰς τὶιν ἐφεσίθλητον, ἀλλὰ 

καὶ οὐδὲν ἐν αὐτῇ λέγεται περὶ ἐκτελέσεως ὑπὸ τοῦ ἐγ- 

γιπτοῦ τῖις πρωτεδίκου ἀποφάσεως, διὰ ταῦτα ἀπορριπτέα 

ἐστὶν ἡ προκειμένη ἔφεσις, διὰ τὰς ἐν αὐτῇ τυπικὰς ἐλ- 

λείψεις. τω (888). 

Ὃ νόμος ὁρίζει ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος ὅτι τὸ τῆς ἐφέ- 

σεως ἔγγραφον δέον ἵνα πεοιέχῃ. τὴν δήλωσιν ὅτι ὁ ἐφε- 

σείων, διὰ τῖιν περίπτωσιν καθ” ἣν ἤθελεν ἡττηθῇ, προσίι- 

"Αρθρο. [08ον.-- Εκκληθείσης ἀποφάσεώς τινος καὶ τοῦ ἐφεσιθλήτου κλητευ- 

θέντος κατὰ τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ῥηθέντα, αὐτός τε καὶ ὁ ἐφεσιθάλ.- 

λων ὀφείλουσι νὰ ἐμφανισθῶσιν ἐνώπιον τοῦ ἐφετείου, ἐντὸς τῆς νομίμου προ- 

θεσµίας, αὐτοπροσώπως ἢ διὰ πληρεξουσίων. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει ἐκδίδοται 

ἐρήμην ἀπόφασις ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ ἐμ-ρανισθέντος, ὁ δὲ καταδικασθεὶς δύνα- 

ται ν᾿ ἀνακόψη τὴν ἀπόφασιν ἐνώπιον τοῦ ἐφετείου, κατὰ τὰς περὶ ἀνακοπῆς 

διατάξεις τοῦ νόμου. (Παράθ. 11ο}. Δικον. ἄρθρ. 198). 

"Δοθρ. 119ον.--᾿Εντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐνώπιον τοῦ ἐφετείου ἐμφα- 

νίσεως τῶν διαδίκων ἢ τῶν πληρεξουσίων αὐτῶν, ὁ ἐρεσιθάλλων ὀφείλει νὰ ὑπο- 

θόλῃ προτάσεις ὑπογεγραμμένας, περιεχούσας ἄρθρον πρὸς ἄρθρον τὰς ἑνστά- 

σεις αὐτοῦ κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἐμποροδικείου, ᾿Αντίγραρον τῶν προτά- 

σεων τούτων ἐπιδίδοται εἰς τὸν ἐφρεσίθλητον, ὀφρείλοντα καὶ τοῦτον, ἐντὸς 

ἑτέρων ὀκτὼ ἡμερῶν, νά δηλώση ἐγγράφως τὴν ἀπάντησίν του" ἀκολούθως 

καλουμένων ἄνευ ἀναθολῆς τῶν διαδίκων, διεξάγεται ἡ δίκη. (Παράθ, Πολ 

Δικ, ἄρθρ, 180). 
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γαγεν ἀξιόχρεων ἐγγύπισιν περὶ ἐκτελέσεως τῖις πρωτοδί- 

κου ἀποφάσεως καὶ περὶ ἀποζημιώσεως τῖις ἐφεσιθλήτου 

Ἱ. Σ. ΤΙ (1888). 

᾿Απορριπτέαι εἰσὶν αἱ κατὰ τῖις ἐφέσεως ἀνατρεπτικαὶ ἐν- 

στάσεις τοῦ ἐφεσιθλήτου, ἤτοι α΄ διότι δὲν ἀναφέρεται ἐν 

τῇ ἐφέσει τὸ ἐπάγγελμα τῖις ἐφεσειούσης καὶ 6’ διότι δὲν 

γίνεται ἐν αὐτῇ κατὰ τὸν νόμον δήλωσις ὅτι ἂν ἡττηῦῇ 

προσάγει ἀξιόχρεων ἐγγυητήν, διότι τὸ Συμθούλιον τοῦτο 

ὡς δικαστήριον συνειδήσεως δὲν εἶναι ὑπόχρεων ν᾽ ἀκο- 

λοι θῇ οἰανδήποτε δικονομικὴνν διάταξιν, ἀφοῦ καὶ τὸ πρό- 

σωπον, ὅπερ ἤγειρε τὶιν κατ’ ἔφεσιν δίκην, εἶναι γνωστὸν 

καὶ λόγος γίνεται ἐν τῇ. ἐφέσει περὶ τοῦ ἐγγυητικοῦ. 

Μ. Σ. 195 (1889). 

8.4. 

Ἡ περὶ ἐγγυοδοσίας ἔνστασις τοῦ ἀνακόπτοντος, δι’ ἧς 

ἐξαιτεῖται ν᾽ ἀπορριφθῇ ἡ αἴτησις τῖις καθ’ ἧς ἡ ἀνακοπὴ 

|. Κατὰ τὸ ε’ ὑδάϑιον τοῦ ἄρθρ. 100 τῆς Ἐμποο. Δικονομίας ὁ 

ἐφεσείων, εἴτε ἐνάγων εἴτε ἐναγόμενος ἧτο ἐν τῇ πρωτοδίκῳ δίκῃ, 

ὑποθάλλων τῖιν ἔφεσιν αὐτοῦ, δέον νὰ ἐπιόυνάψῃ ταύτῃ, μετὰ ῥη- 

τῆς πρὸς τοῦτο δηλώσεως, ὀγγυπτικὸν προὀώπου ἀξιόχρεω, ἐγγυω- 

μένου ὃν περιπτώσει ἥττης αὐτοῦ περὶ τῆς ἐκτελέδεως τῆς πρω- 

τοδίκου ἀποφάσεως καὶ προσέτι περὶ. ἀποζημιώδεως τοῦ ἐφεσιθλή- 

του διὰ τὰ δικαστικὰ ἔξοδα. τῆς ἐφέσεως καὶ τὰ ἐπιδικασθπσόμενα 

δι᾽ ὁδοιπορίας καὶ ἄλλας ζημίας αὐτοῦ. Τὸ ἀξιόχρεων τοῦ ἐγγυπιτοῦ 

δέον νὰ πιστοποιΐιται ὑπὸ τῆς ἁομοδίας δημοσίας ἀρχῆς, τοιαύτηι 

δὲ θεωρεῖται ὁ Συμθολαιογράϑος. Ἡ ἄτακτος ὑποθολὴι ἵν ἑπικύρωσις 

τοῦ ἐγγυπτικοῦ δὲν ἐπιφέρει, κατὰ τῖιν ἐπιεικῶς κρατοῦσαν νομο- 

λογίαν, τῖιν ἀπόρριψιν αὐτοῦ Τι τῆς ἐφέόδεως, ἀλλὰ τὴν ἀνάαστολῖιν 

τῆς ἐκδικάσεως αὐτῆς μέχρι τῆς ὀυμπδλπρώδεως αὐτοῦ, τασσομένης 

ὑπὶ τούτῳ ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου προθεσμίας. 
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καὶ πρώην ἐφεσειούσιις, ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι δὲν ἔδωκε προιι- 

γνουιιέένως ἐγγύπσιν εἶναι ἀπορριπτέα, διότι εἶναι μὲν ἀλη- (ουν ΕΥ 60 ν 
θὲς ὅτι τὸ ἄρθρον 100 τῆς ἐν ἰσχύϊ δικονομίας ὁρίζει νὰ 

ἐπισυνάπτιται τῇ ἐφέσει ἐγγυπτικὸν ἔγγραφον καὶ τοῦτο 

ἐπὶ ποινῇ. ἀκυρότπτος τῖις ἐφέσεως, ἀλλ᾽ ἔκ τε τοῦ γοάιι- 

ματος καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἄρθρου τούτου δύναταί τις 

νὰ πεισθῇ, ὅτι ὁ νομοθέτης εἶχεν ὑπ᾽ ὄψιν τὶνν περίπτωσιν, 

καθ᾽ ἣν ἐφεσείων εἶναι ὁ καταδικασθεὶς διὰ τῖις πρωτοδί- 

κου ἀποφάσεως, ἕνεκα δὲ τούτου ἀπήτπσε νὰ ἐξασφαλίζη 
ας ψ / ᾽ 3 7 . » ’ - 9 οὗτος προηγουμένως δι ἐγγυήσεως τὴν ἐκτέλεσιν τῖις ἐκ- 

καλουμένης ἀποφάσεως, πρὸς δὲ καὶ τὴν πληρωμὶνν τῶν 

δικαστικῶν ἐξόδων, ὁσάκις ὅμως ἐκκαλῶν εἶναι ὁ ἐνάγων, 

οὗ ἡ, ἀγωγὶν ἀπεροίφθη πρωτοδίκως δὲν ἐννοεῖ τις τὸν λό- 

γον, δι’ ὃν ἤθελεν ἀπαιτήσει ὁ νόμος ἐγγυοδοσίαν περὶ ἐλα- 

χίστου πολλάκις λόγου δικαστικῶν ἐξόδων καὶ τοῦτο ἐπὶ 

ποινῇ, ἀκυρότπτος τῖις ἐφέσεως. Μ. Σ. 18 (18715). 

Ἡ ἔνστασις τοῦ ἀπαραδέκτου τῖις ἐφέσεως, ἣν προύθά- 

λετο ὁ πληρεξούσιος τῖις ἐφεσιθλήτου ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι ἐν 

τῷ ἐγγυπτικῷ, ὅπερ συνίιψεν ὁ ἐκκαλῶν ἐν τῇ ἐφέσει ταύ- 

τη, παρελείφθησαν δύο διατάξεις προθλεπόμεναι ὑπὸ τοῦ 

1060 ἄρθρου τῖις ἐγχωρίου ἐμπορ. δικονομίας, ἣν ἐξακολου- 

θοῦσι μέχρι τοῦδε ἐφαρμόζοντα τὰ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
ον , . κά « . 2 - . « . -» - 

δικαστήρια, ἐξ ὧν ἡ μὲν ἀφορᾷ τὴν ὑπὸ τοῦ ἐκκαλοῦντος 

ἐκτέλεσιν τῖις πρώτης ἀποφάσεως, ἐν περιπτώσει Ίττις 

αὐτοῦ, ἡ δὲ τὰ ἐπιδικασθησόμενα τῇ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ ἔξο- 

δα δι’ ὁδοιπορίας καὶ ἄλλας ζημίας αὐτοῦ ἀπορριπτέα ἐστί: 

διότι ἡᾗ μὲν παράλειψις τῖις πρώτας τῶν ἐν λόγῳ διατά- 

ξεων, ὡς μὴ ἐφαρμοζομένης ἐν τῇ προκειμένῃ. περὶ διαζυ- 

γίου δίκῃ, ἀναφερομέννις δὲ κυρίως εἰς τὶν ἐκτέλεσιν 

τῶν ἀποφάσεων, δι’ ὧν ἐπιθάλλεται τοῖς ἡττωμένοις διαδί- 



384. 'Εφεσις 8 4. 

κοις ἡ ἐπιστροφὶι δανείου, ἡ ἀπόδοσις χρημάτων Τι πραγ- 

μάτων καὶ τὰ παραπλήσια, δὲν δύναται ἵνα ἐπιφέρῃ τὴν 
[ 

ς / Ωω 

ὑπὸ τοῦ νόμου ἀπαιτουμένην ἀκυρότητα, ἡ δὲ ἑτέρα διά- 

αξις, καίτοι μὶι ἀναφερομένπ ὁητῶς ἐν τῷ ἐγγυπτικῷιέξυ- ταςις, Ίς ϊ 001 ( ς ) ἐγγυτιτικῳ.έξι 

πακούεται ὅμως ἐν τῇ γενικῇ φράσει ὅτι ὁ ἐγγυητὴς ἀνα- 

δέχεται ἵνα πληρώσῃ πρὸς τὶν σύζυγον τοῦ ἐκκαλοῦντος, 
3 ’ ο/ ᾽ ο ᾽ τω. ΝΡ . , - ’ 

ἐν περιπτώσει ἥττις αὐτοῦ ἐν τῇ δίκῃ, τὰ λόγῳ τῖις ἐφέ- 

σεως αὐτοῦ γενπσόµμενα δικαστικὰ ἔξοδα, ἐν οἷς ὡς εἰκὸς 
, ν ε ν / ” ν 

συμπεοιλαιιθάνονται καὶ αἱ τυχὸν ζημίαι: ἄλλως τε καὶ 

περοιττὶι καθίσταται ἡ μνεία περὶ ὁδοιπορικῶν ἐξόδων, 

ἀλοῦ ἡ ἐφεσίόδπιτος διαιένουσα ἐν Χιδκηδόνι δὲν θὰ ὑφί- 

στατο ὡς εἰκὸς τοιαύτας δαπάνας ὁδοιπορικὰς πρὸς µετά- 

θασιν αὐτῖις εἰς Φανάριον ὅσας προθλέπει ὁ νόμος. 

Ἱ. Σ. 95 (1884). 

Συνωδὰ τῷ Όῳ ἐδαφίῳ τοῦ 100 ἄρθρου τῖις Ἰιπορ. Δι- 
΄ ο. σι ορ]. Ὦ Ἂν ΙΙΙ ἔτι, κονοµίας τὸ ἐγγυπιτικόν, ὅπερ ὑπάρχει συνιιμμένον τῇ ἐφέ- 

σει, δέον νὰ περιέχῃ τὴν δήλωσιν ὅτι ἡ ἐφεσείουσα διὰ 
} 

τὶιν περίπτωσιν, καθ” ἣν ἤθελεν ἡττηθῇ κατὰ τὶιν ἔφεσιν, 

προσάγει ἀξιόχρεων ἐγγυητὶνν πεοὶ τῆς ἐκτελέσεως τῖις 

πρωτοδίκου ἀποφάσεως, ἄκυρος ὃ᾽ εἶναι ἡ ἔφεσις ἄνευ τῖις 

διιλώσεως ταύτης, δύναται ὅμως ἡ ἐφεσιθάλλουσα νὰ ὕπο- 

θάλῃ ἐκ νέου αἴτησιν περιεκτικὶιν τῶν ἀπαιτουμένων, ἐνό- 

σῳ δὲν ἔδμξεν ἡ πρὸς ἔφεσιν προθεσμία. | 

Μ. Σ. 89 (1887) 116, 111 (1888). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ. ἔνστασις τοῦ ἐφεσιθλήτου, διότι ἐπὶ 

τοῦ προκειμένου, σιιιφώνως τῷ ἄρθρῳ 100 ἐδ. 5 τῖις ἐν 

ἰσχύϊ δικονοµμίας, καθ” ὃ δέον πρὸς τοῖς λοιποῖς ἵνα ὑπάρ- 

χπ ἐν τῇ ἐφέσει ἡ δήλωσις ὅτι διὰ τὴν περίπτωσ.ν Πττιις 

τοῦ ἐφεσείοντος προσήγαγεν οὗτος ἀξιόχρεων ἐγγυπτὶιν 

περί τε τῖς ἐκτελέσεως τῖις πρωτοδίκου ἀποφάσεως καὶ 
΄ 
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περὶ ἀποζημιώσεως τοῦ ἀντιδίκου καὶ ὕτι ἐπεσύναψε κατὰ 

τὴν τάξιν κεκιρωμένον τὸ τῖις ἐγγυήσεως ἔγγραφον, ὑπάρ- 

χουσιν ἀμφότερα, ἤτε δήλωσις τῖις παροχῖις ἀξιοχρέου ἐγ- 

γυπτοῦ καὶ ἡ δέουσα ἐπικύρωσις τοῦ ἐγγιπτικοῦ, ἐν ᾧ 

ἁπλῶς παρελείφθη τὸ τῆς ἐκτελέσεως ὡς περιττόν, ἐξ οὗ 

ὅμως ἀρκούντως ἐξάγεται τὸ ἀξιόχοεον τοῦ ἐγγυπτοῦ. 

Πρ. Μ. Σ. 10 Αὐγούστου 1888. 

Τὸ ἐγγυπτικὸν τὸ συναπτόμενον τῆ ἐφέσει δέον ἵνα ἡ 

κεκυρωμένον ὑπὸ δημοσίας ἀρχῖις, ἥτις προκειμένου περὶ 

ἐπικιρώσεως τοῦ ἀξιοχοέου ἣὶ μὴ τοῦ ἐγγιπτοῦ εἶναι τὸ 

ἁρμόδιον πολιτικὸν Συμθολαιογραφεῖον. 

Πρ. Μ. Σ. 24 Φεθρουαρίου 1888. 

Ἰπειδὶ τὸ ἐγγυητικὸν περιέχει σπουδαίας ἑἐλλείψεις, 

κπθιστώσας αὐτὸ κατὰ τὸ σχετικὸν ἄρθοον τῖις ἐν ἰσχύϊ ἐν 

τοῖς Πατριαρχείοις δικονομίας ἄκυρον, συνεπῶς καὶ ἡ προ- 

κειμέντι ἔφεσίς ἐστιν ἄκυρος. Ἱ. Σ. 14 (18868). 

᾿Ενεκρίθηι ἡ ἀπόρριψις τῖις ἐφέσεως διὰ τὰς ἐδλείψεις τοῦ 

ἐγγυπτικοῦ ὡς πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῖις πρωτοδίκου ἀποφά- 

σεως καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐπικύρωσιν αὐτοῦ, τὰς ὁποίας δύ- 

νανται οἱ ἐφεσείοντες ἵνα διορθώσωσιν, ἐὰν ὦσιν ἐντὸς τῖις 

ὑπὸ τοῦ νόµου ὁριζομένης πρὸς ἔφεσιν προθεσμίας Ε ως προς ϱ ο 
Πρ. Ἱ. Σ. Ἱ Μαΐου 1888. 

. . » -- , - «4 3 4 

Κατὰ τῖιν ἐν τοῖς Δικαστποίοις τῶν Πατοιαρχείων ισχύ - 

ουσαν νομολογίαν τὰ ἐγγυπτικὰ δεκτά εἰσι καὶ ὅταν λέγη- 

ται ἐν αὐτοῖς μόνον περὶ ἀποζημιώσεων καὶ δικαστικῶν 

ἐξόδων. Πο. Ἱ. Σ. 39 Ἰουνίου 1891. 

Τὸ Συμθούλιον σκεψάμενον ἐπὶ τῖις ἐνστάσεως ταύτης 

ἀπεφήνατο τὶιν παραδοχὴν αὐτῖις, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἄρθρου 

100 ἐδ. 5 τῖις ἐν ἰσχύϊ δικονοµίας, ὁρίζοντος ὅπως τὸ ἐγ- 

γυπτικὸν ὑπάρχη κεκυρωμένον κατὰ τὴν τάξιν, τοι ὑπὸ 
γ᾽) 
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ὁπμοσίας ἀρχῖις, ἐνῷ ὁ Μουχτάρης δὲν εἶναι δπμοσία ἀρχή, 

καὶ ἐνέκρινεν ἵνα ὁ ἐφεσείων προσαγάγῃ, νέον ἐγγυπτικὸν 

δεόντως κεγρωμένον. Πρ. Μ. 5. 29 Μαΐου 1894. 

Τὸ ἐγγυπτικὸν δέον ἵνα κατὰ τὴν ἐν ἰσχύϊ δικονομίαν 

περιέχτι καὶ τὸν ὅρον τῖις ἐκτελέσεως, δέον ἑπομένως ἵνα 

συμπληρωθῆ, τὸ ἐγγυπτικόν. Πρ. Μ. Σ. 11 Μαρτ. 1893. 

᾿Απορρίπτεται ἡ ἔνστασις τῖις ἐφεσιθλήτου ἐπὶ τοῦ ἐγ- 

γυπτικοῦ, καθόσον τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ἐγγυπτικὸν δὲν ἀφο- 

ρᾷ ὑλικὰς ἀποζημιώσεις, ἡ δὲ ὑπὸ τῶν Μητροπόλεων ὡς 

διιμοσίων ἀοχῶν ἐπικύρωσις εἰσπγμένιι ἐστὶ καὶ ἐγένετο 

δεκτὶι καὶ ἐνώπιον τοῦ Δ.Ι.Μ. Συμθούλίου, ὅπερ, δικάζον 

κυρίως ὑποθέσεις φύσεως ὑλικῖις, παρεδέξατο ἐγγυπτικὸν 

ἐπικεκυρωμένον καὶ ὑπὸ τῶν ἱερατικῶς ποοϊσταμένων τῶν 

ἐνοριῶν τῖις ᾿Δρχιεπισκοπῖις Ιων)πόλεως. | 

Πρ. Ἱ. Σ. 24 Απριλίου 1899. 

Ὁ ἀντίδικος εἰσελθὼν εἰς τὴν οὐσίαν τῖις ὑποθέσεως δὲν 

δύναται νὰ ὑπούάληῃ κατόπιν τὴν κατὰ τοῦ ἐγγυπτικοῦ ἔν - 

στασιν αὐτοῦ, τις συνεπῶς καλύπτεται. 

Μ. Ὦ 980 (1584), 

Ἔτις προκειιέντις ἐφέσεως ἀφοοώσπις μόνον ἀποκλειστι- 

κῶς τὸ σπιεῖον τῖις ἀναομοδιότητος τοῦ πρωτοδίκως δικά- 

σαντος δικαστηρίου, οὐδεμία παρίσταται ἀνάγκη, περὶ ὕπο- 

ύολῖις ἐγγυπτικοῦ, διαλαμθάνοντος καὶ τὶιν ἐκτέλεσιν τῖις 

πρωτοδίκου ἀποφάσεως. Πο Ἱ. Σ. 1 δύρίου 1894. 

Ἡ ἔλλειψις Ἰν ἀτέλεια ἐγγυπτικοῦ τοῦ ἐφεσείοντος δὲν 

παρέχει λόγον ἀποορίψεως τῖις ἐφέσεως, ἀλλ᾽ ἀναθολὴν 

τῖις ἐκδικάσεως τῖις ἐφέσεως ἐπὶ ὡρισμένον χρόνον πρὸς 

ποοσαγωγὴν ἑτέρου ἴι συμπλήρωσιν τοῦ αὐτοῦ. 

Μ. Σ. 1832 (1899) 340 (1895), 
κ . ) / ο, τ ῇ Α7 ΩΦ. Κλ ” 

Ἱκατὰ την νΟΊ1Ο νΟΥΊαΝ τοΙ/ --ιηι )Ο1/101! Οὲν εἶναι ({1“100ν 
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τὸ ἐγγυπτικόν, ἐν ᾧ δὲν γίνεται τινεία τοῦ ὅρου ὅτι ὁ ἐφε- 

σείων παρέχει ἀξιόχρεων ἐγγύπσιν τῖις ἐκτελέσεως τῖις 

πρωτοδίκου ἀποφάσεως, συνῳδὰ τῇ σχετικῇ διατάξει τῖις ἐν 

ἰσχύϊ δικονοιιίας. Μ. 5. 312 (1896). 

Κατὰ τὸ ἄρθρ. 3233 τῖις Πολ. Διι. δέον ἵνα ἐν ἑκάστι 
9 , , 5 , 9 , « . 
ἀναιρέσει ἐπισυνάπτηται ἐγγυπτικόν, ἐπικεκυρωμένον ὑπὸ 
ω ’ . -- 95 ’ ρον μας κ ἜΣ, δημοσίας τινὸς ἀρχῖις, καθ᾽ ὅσον δ᾽ ἀφορᾷ τὴν ἐπικύρωσιν 

τοῦ ἐγγυπτικοῦ, ὅπερ ὑπάοχει συνημιιένον τῇ παρούσῃ 
ν ν ν η ν [ 

ἀναιρέσει, καλῶς ὁ ἅγιος Κρήνης, ὡς ἀποτελῶν ὁοπιιοσίαν 1 ᾿ ν 
» 7 Ζ Ῥ ΧΙ»... ΟΝ ; ε , 

ἀοχήν, προκειμένου μάλιστα περὶ ἐκδικάσεως ὑποθέσεως, 
ε Ρ ᾽ . [Δ ,. - δ 

ὑπαγομένιις εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ παρόντος Συμόου- 
” 9 ’ . “ ἣν . . 2 , -- 2 λίου, ἐπεκύρωσε τὴν ὑπογραφὴν καὶ τὸ ἀξιόχρεων τοῦ ἐγ- 

γυπτοῦ, ὥστε ἀπορριπτέα ἐστὶ καὶ ἡ περὶ τοῦ ἀπαραδέ- 

κτου τῖις ἀναιρέσεως διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἔνστασις τῶν 

ἀναιρεσιθλήτων. Μ. Σ. 903 (1896). 

ω/ὸ 
ι 

Τὴν ἀντέφεσιν δύναταί τις ἵνα ποιίση, καὶ διὰ τῶν ἐγ- 

γράφων αὐτοῦ προτάσεων. Μ. Σ. 10 (189). 

Ι. "Όταν ἡι ὑπό τινος τῶν διαδίκων ἐκγκαλοι'μένηι ἀπόφασις βλά- 

πτιι ἀμφοτέρους τοὺς διαδίκοι!ς, ὁ ἐφεσίθλιιτος δύναται ν᾽ ἄντεκκα- 

λέσῃ αὐτῖν καὶ ἂν ἵν προθεσιιία τῆς ὀλέδεως παρῆλθε διὰ τὴν ἀντέ- 

φεόιν, ἥτις τότε ἑξαρτᾶται ἀπὸ τῆς κυρίας ὑλέδεως, ὡς ἡ ἀνναγω- 

γὶνι ἀπὸ τῆς ἀγωγῆς, καὶ περιορίζεται μόνον εἰς τὰ ἐν τῇ ὀφέσει κε- 

φάλαια, ὑποθάλλεται δὲ διὰ τῶν ἐγγράφων ποοτάσεων. ᾿Βιιποοικῖι 

Διις, ἄρθρον 101. 

"Αρθο. 104ον ---Διὰ τῆς λήξεως τῆς πρὸς ὕροσιν προθεσμίας, τὸ δικαίωµα 

τῆς ἐφίσεως ἀποσθέννυται δ᾽ οἰονδήποτε τῶν διαδίκων. ᾿Λλλ᾽ ἄν, δισρκούσης 
͵ -. Λ,. , - διὰ τω μα Μ ο . . μι . 4 - κ . - ο, - 74 

τῆς προθεσμίας, δὲν ! Υενετο ερεσι, Ἐπο των Εκπροσωπονντων τους οισοινοῦς, οἱ 
- 1 - . . " 
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Κατὰ τὴν νομολογίαν τῖις Ἱερᾶς Συνόδου ἡ πρὸς ἔφεσιν 

προθεσμία συνίσταται εἰς 13! ἡμέρας ἀπὸ τῖις νομίμου 

κοινοποιΊσεως καὶ οὐχὶ ἀπὸ τῖις ἐκδόσεως τῖις ἀποφάσεως: 

αὐθαιρέτως δὲ τὸ πρωτόδικον δικαστήριον ἔθετο προθε- 

σμίαν 91 μόνον ἡμερῶν πρὸς χρῖισιν τοῦ ἐνδίκου τῖις ἐφέ- 

σεως μέσου. Ἱ 5. 90155... 

Εἶναι μὲν ἀδιιθὲς ὅτι συνῳδὰ τῷ σχετικῷ ἄρθρῳ τῆς ἐν 

τῇ Ἱ. Συνόδῳ ἐν ἰσχύϊ δικονομίας, ἡ πρὸς ἔφεσιν προθε- 

σμία ὁρίζεται εἰς 131 ἡμέρας ἀπὸ τῖις νομίμου κοινοποιή- 

σεως, ἀλλὰ τῖις δικονομίας ταύτης μὴν ἐπιόληθείσης ἐπισή- 

πως παρὰ τῆς Ἐκκλιοίας, ἡ καθ’ ἧς ἡ πρωτόδικος ἀπό- 

ἐκ τούτου ζημιωθέντες δύνανται νὰ ἐναγύγωσιν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ ἐμπορο- 

δικείου. Καίΐτοι δέ, κατὰ τὰ ὡρισμένα, διὰ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας, ἀποσθέν- 

νυται τὸ δικαίωµα τῆς ἐφέσεως, ἐν τούτοις ἂν ὁ εἷς τῶν διαδίκων ὑποθάλη 

ἔφεσιν, ὁ ἐφεσίθλητος δύναται, μέχρις οὗ δικασθῇ ἡ τοῦ ἀντιδίκου αὑτοῦ ἕφρε- 

σις, νὰ ἐφεσιθάλη καὶ οὗτος, καὶ ἂν παρέλθη ἡ προθεσµία. (Παρ. 11ολ. Δικον. 

ἄρθρον τὸς). 

|. ᾿Εμποο. Δικονοιι. ἄρθρα 100 -- 102 

ἼΛοθρ. 100ον.-- Πρὸς ἔφεσιν τῶν ἀποφάσεων τῶν ἑμποροδικείων ὡρίσθη 

προθεσµία ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν ἡμερῶν. Ἡ προθεσµία αὕτη ἐπὶ μὲν τῶν κατ 

ἀντιμωλίαν ἀποφάσεων ὑπολογίζεται ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς κοινοποιήσεως 

τοῦ ἀντιγράφου τῆς ἀποφάσεως εἰς τοὺς διαδίκους αὐτούς, ἢ εἰς τὴν κατοικίαν 

των, ἐπὶ δὲ τῶν ἐρήμην ἐκδοθεισῶν, ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς πρὸς ἀνακοπὴν προ- 

θεσμίας. (Παράθ. 11ο}. Δικον. ἄρθρ. 181). 

"Δο(ο. 101ον --'Ἡ ρηθεῖσα προθεσµία τῶν ἑκατὸν εἴκοσιν ἡμερῶν χόρη- 

γεῖται εἰς τοὺς διαδίκους τοὺς οἰκοῦντας ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇῃ ἢ ᾿Ασιατικῇ ᾿Γουρκίᾳ, 

ὃν ταῖς τῷ ὀθωμανικῷ κράτει ὑποκειμέναις νήσοις τοῦ Αἰγαίου, ἐν Συρίᾳ, Αἰγύ- 

πτῳ, Τριπόλ.ει τῆς Βαρθαρίας καὶ Τύνιδι. Πρὸς δὲ τοὺς εὑρισκομένους εἰς Χεδ-' 

ζαζ, Ιράκ, ᾿Αραθίαν, Σουϑόν, ἢ εἰς ξένας χώρας ὁμόρους τῇ Τουρκία, ἢ ἐν Εὐ- 

ο... 
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φασις, ἔχουσα γνῶσιν τῶν ταχθεισῶν ὑπὸ τοῦ πρωτοδίκου 

δικαστηρίου 00 ἡμερῶν πρὸς ἔφεσιν, καὶ διορίσασα ἐγκαί- 

ρῶς πλπρεξούσιον αὐτῖις, ὡς ἐξάγεται ἐκ τοῦ ἐπισήμου 

πλπρεξουσίου ἐγγράφου, δεόντως συντεταγµένου καὶ ἐπικε- 

κυρωμµένου ἐνώπιον τοῦ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Συμθολαιο- 

γραφείου, ἔδει ἵνα ἐγκαίρως ὑποθάληῃ, τὴν ἔφεσιν αὐτῖις, μὴν 

πράξασα δὲ τοῦτο κατέστη ὑπερήμερος. 

ἹΣ. 118 (1899) 139 (1893). 
Ἡ προθεσμία τῖις ἐφέσεως εἶναι 120 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς 

κοινοποιήσεως τῖις ἀποφάσεως, βραδύτεοον δέ, γιγνομένη 

ἡ ἔφεσις εἶναι ἀπαράδεκτος καί, τὸ Συμθούλιον δὲν δύναται 

νὰ ποιήσηται χρῖισιν ἐπιεικείας ἐναντίον ὁπτῖις διατάξεως 

τοῦ νόμου, ἥτις δὲν εἶναι ἁπλοῦς δικονομικὸς τύπος, ἀλλ’ 

ρώπη κειμένας, δίδοται προθεσµία ἡμερῶν ἑκατὸν ὀγδοήκοντα. Τ]ρὸς δὲ τοὺς 

κατοικοῦντας ἐν χώρᾳ ἀλλοδαπῇ, εἰς τὰ ἀρκτικὰ ἢ δυτικὰ παράλια τῆς ᾿Αφρι- 

κῆς, καὶ εἰς τὰς παρακειχένας νήσους, διακοσίων τεσσαράκοντα ἡμερῶν" τελευ- 

ταῖον πρὸς τοὺς ὄντας πέραν τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς Καλῆς ᾿Ελπίδος ἐν ᾿Αῃρι- 

κῇ, ᾿Ασίᾳ παὶ ᾿Αμερικῇ, ἢ ἐν ἄλλοις ἀπῳκισμένοις τόποις, τριακοσίων καὶ ἑξή- 

κοντα ἡμερῶν. (11αρ. 1ολ. Δικ. ἄρθρ. 182). 

"Αρθρ. 102ον.--'Αν ἡ ἀπόφασις ἐστηρίχθη ἐπὶ πλαστοῦ ἐγγράφου, ἢ ἐὰν 

κατεδικάσθη εἷς τῶν διαδίκων, διότι δὲν προσήγαγεν ἔγγραρόν τι οὐσιῶδες, 

κατακρατούµενον ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου, ἡ πρὸς ἔφεσιν προθεσμία ἄρχεται ἀφ’ ἧς 

τὸ μὲν πλαστὸν ἔγγραφον ἀναγνωρισθῇ καὶ ὁμολογηθῇ ὡς τοιοῦτον ὑπὸ τοῦ 

ἀντιδίκου, ἢ δικαστικῶς ἀποδειχθῇ, τὸ δὲ κρατούμενον ἔγγραφον ἐπιστρα- 

φῇ πρὸς τὸν κύριόν του, ἢ ὁπωσδήποτε περιέλθη εἰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐν τῇ 

τελευταία ὅμως περιπτώσει ἀπαιτεῖται ἔγγραφος ἀπόδειξις περὶ τῆς ἡμέρας, καθ’ 

ἣν ἀνεῦρε τὸ κρατούμενον δικαιόγραφον. (Παρ. 11ο}. Δικ. ἄρθρ. 183). 

"Αρθρ. 103ον. --:Η πρὸς ἔφεσιν προθεσµία διακόπτεται διὰ τοῦ θανάτου τοῦ 

ἡττηθέντος διαδίκου, ἡ δὲ ὕναρξις τοῦ ὑπολ.οίπου χρόνου λογίζεται. ἀπὸ τῆς 

χρονολ.ογίας τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἀποράσεως εἰς τοὺς κληρονόμους ἐν τῇ κα- 

τοικίᾳ τοῦ ἀποθανόντος. (Ι1αρ. 119). Δικ. ἄρθρ. 184, 
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ὑπάγεται εἰς τὴν κατιγορίαν τῶν τῖις δπιιοσίας τάξεως 

ζητημάτων. Μ. Σ. 340, 241 (1895). 

Οὐκ ὀρθῶς ἀλλὰ παρανόμως τὸ πρωτόδικον δικαστήριον 

ἐν τῇ ἐκκαλουμένῃ ἀποφάσει αὐτοῦ τάσσει δίμηνον προ- 

θεσμίαν πρὸς χοῖισιν τοῦ ἐνδίκου μέσου τῖις ἐφέσεως, ἐνῷ 

αὔτνν σαφῶς ὁρίζεται ὑπὸ τῆς ἐν χρήσει ᾿Ἔμπορ. Δικονο- 

μίας εἰς 130 ἡγιέρας ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῖς πρωτοδί- 

κον ἀποφάσεως. Ἱ. Σ. 114 (1899). 
7 . ν - - - , -- 9 , 

Κατὰ τὸ πνεῦμα τῶν σχετικῶν διατάξεων τῖις ἐν χρήσει 
- πι ό λί ’ ὃ Ρ ; / ον 5 Ζ ε 

τοῦ Σιμθουλίευ τούτου δικονομίας, δὲν ἐπιτρέπεται ἡ 

χρῖσις τοῦ ἐνδίκου τῆς ἐφέσεως μέσου ἐνόσῳ διαρκεῖ ὁ 

πρὸς ἀνακοπὶιν χρόνος. Μ'. Σ. 250 (1894), 349 (1895). 

Ίτις κοινοποιίσεως τῖις πρωτοδίκου ἀποφάσεως γενοµέ- 

νης τῇ 1 Ιουλ. 1894, τοῦ δὲ δικογοάφου τῆς ἐφέσεως πρω- 

τοκολλπθέντος τῇ 239 Ὀκτωόρίου ἐ. ἔ. καὶ συνεπῶς παρελ- 

θουσῶν ἀπὸ τῖις ἡμέρας τῆς κοινοποιήσεως τῖις πρωτοδί- 
᾽ Ζ ε μπλα . , 9 - 

κου ἀποφάσεως, ὑπολογιζομένης καὶ ταύτης, 13! ἡμερῶν, 

ἐκπροθέσμως ὑπεθλήθηι ἡ προκειμένη. ἔφεσις, ἥτις διὰ τοῦ- 
3 ’ εσπαΤν ο ση ) ε / 

το ἀποροιπτέα ἐστί, τῖις προθεσμίας τῖις ἐφέσεως ὁριζομέ- 

νης ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 100 τῆς Ἐχιπορ. Δικονομίας εἰς 190 

ἡμέρας. 1. ἃ; "Π8 Ἴδου, 

ἼΑκυρος εἶναι ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις καὶ διότι παρὰ τὰ 
” Ἱ ἱ ΖΩ͂Ν - ᾽ ΄ [) -” κ 9 ο ο) 

ἄρθρα 181 καὶ 100 τῖις ἐν χοήσει πολιτικῖις καὶ ἐμποοικῖις 

δικονομίας ἡ ἐφεσιθαλλοιιένν. ποωτόδικος ἀπόφασις ὁρίζει 
/ . ” ος, « - ε | Ω 

προθεσιιίαν πρὸς ἔφεσιν 90 μόνον ἡμερῶν. Ἱ.Σ. 1899 (1990). 

6 7. 
Ἡ ὑπὸ τοῦ ἐφεσιόλήτου προθαλλομέντι ἔνστασις, ὅτι πᾶ- 

σα ἔφεσις κατὰ τὸν νόμον πρέπει νὰ ὑποθάλληιται ἐπὶ ποι- 
΄ 

ια. το ο νο ο αμος-ι ε ως δα. ο ο... 

Κα ο 

ἄρΥ 4 «ια 

νο. 

κω 
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νῇ, ἀκυρότητος εἰς τὸ ἐφετεῖον διὰ τοῦ πρωτοθαθμίου δικα- 

στπρίου, ἀθάσιμός ἐστι, καθόσον καὶ κατὰ τὶν ἐν χρήσει 

ἐμπορικὶν δικονομίαν καὶ κατὰ τὴν νομολογίαν τῶν Πα- 

τριαρχείων, αἱ περὶ ἐφέσεως ἀναφοραὶ ὑποθάλλονται καὶ 

ἀπ᾽ εὐθείας εἰς τὸ ἐφετεῖον, οὐδὲν δὲ διατάσσεται ἐπὶ ποι- 

νῇ, ἀκυρότητος. ἙΣ. 99 (1891) 

᾿Αποοριπτέα ἐστὶν ἡ προκειµένπ ἔφεσις ὡς τνὶν ὑπούληι- 

θεῖσα συμφώνως τῷ 17 ἄρθρο τῆς ᾿Ἔμπορ. Δικονομίας εἰς 

τὰ Πατριαρχεῖα διὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου, τοῦ ἐφε- 

σείοντος ὄντος ὑππκόου ἕλδλπνος. 

Πρ. Ἱ. Σ. 18 Ἰουνίου 1891. 

᾽Αποφάσει τοῦ δικαστηρίου τούτου, διαταχθεὶςὁ ἐφεσείων 

ἵνα διὰ τοῦ ἐνταῦθα ἑλληνικοῦ προξενείου ὑποθάλῃ, ἐγκαί- 

ρως τὴν ἐνώπιον τῆς Ἱ. Συνόδου ἐπιυπιφισθεῖσαν ἔφεσιν 

αὐτοῦ, οὐδόλως θεωρεῖται ἐκπρόθεσιιος, καίτοι ὑποθαλὼν 

ταύτην μετὰ τὴν νόμιμον προθεσμίαν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 1 δύρίου 189 1. 

Ἐνστάσεις πρῶτον ἤδη κατ’ ἔφεσιν δὲν δύνανται νὰ προ- 

ταθῶσι, διότι προορισιιὸς τῶν ᾿Εφετείων ὑπάρχει ιιόνον ἡ 

ἐπανόρθωσις τῶν σφαλμάτων τῶν κατωτέρων δικαστποίων. 

Μ. Σ. 98 (1805). 
/ 

|. Ἡμπορ. Δικ. ἄρθρα 119, 114. 

᾿Αοθρ. 113ον.-- Δὲν ἐπιτρέπονται ἐνώπιον. τοῦ ᾿Ἠφετείου προτάσεις νέαι 

τουτέστι, μὴ ὑποθληθεῖσαι ἤδη εἰς τὸ πρωτοθάθμιον. δικαστήριον. Αἱ αἰτήσεις 

ὅμως περὶ συμἠηρισμοῦ ἀπέναντι τοῦ διὰ τῆς ἀγωγῆς ζητουμένου ποσοῦ, νέαι 

ἀποδείξεις πρὸς ἀντίκρουσιν καὶ ἀνατροπὴν ἣ ὑποστήριξιν τῆς κυρίας ἀγωγῆς, 
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Ἡ περὶ ἐγγυοδοσίας τῖις ἐφεσειούσις ἔνστασις τοῦ νῦν 

ἀνακόπτοντος, μὶι ἀφοοῶσα τὴν δημοσίαν τάξιν ἀλλὰ τὸ 

ἰδιωτικὸν συμφέρον, δὲν δύναται νὰ προταθῆ, κατὰ πᾶσαν 

τῖις δίνηις στάσιν καὶ μὴν προταθεῖσα ἐγκαίρως καλύπτεται. 

Μ. Σ. 18 (18178). 

Ἐνώπιον τοῦ Ἐφετείου δὲν ἐπιτρέπονται προτάσεις 

νέαι, τ. ἔ. μὶι ὑποθληθεῖσαι εἰς τὸ πρωτοθάθµμιονζδικαστή- 

ριον, ἐκτὸς τῶν ὁριζοιιένων ὁπτῶς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 119 τῆς 

ἐγχωρίου δικονομίας. Μ. ο στα Τον 

Ὁ ἐκκαλῶν δὲν ὀύναται ἐν τῇ κατ’ ἔφεσιν δίκη ἵνα ἐπα- 

νέλθῃ, προτείνων καὶ ἰσχυριζόμενος πράγματα ἅτινα οὐ μό- 

νον δὲν κατέδειξεν ἐν τῇ πρωτοθαθμίῳ δίκῃ, ἀλλὰ καὶ 

οἰκειοθελῶς παρῃτήθη ἀπ᾽ αὐτῶν. Μ. Σ, 10 1889). 

Αἱ προσαχθεῖσαι παρὰ τοῦ ἐφεσιόλήτου ἐπιστολαὶ πρὸς 

ἐνοχοποίησιν τῖις ἀντιδίκου συζύγου αὐτοῦ, προσαχθεῖσαι 

καὶ ἐνώπιον τοῦ πρωτοδίκου Μπτροπολιτικοῦ Δικαστηρίου 

καὶ ἀπορριψθεῖσαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὡς ἀλλοιοῦσαι τὴν βάσιν καὶ 

τὸ ἀντικείμενον τῖις ἀγωγῖις, δὲν δύνανται ἤδνι νὰ λιιφθῶ- 

σιν ὑπ᾽ ὄψιν ἐφεσίμως ὑπὸ τῆς Ἱ.Συνόδου. Ἱ. Σ. 81 (1989), 

Ὁ νόμος δὲν ἐπιτρέπει τοῖς διαδίκοις ἵνα ὑποθάλλωσιν 

ἐνώπιον τοῦ Εφετείου νέας προτάσεις, ἤτοι νέους πραγ- 

ματικοὺς ἰσχυρισμούς, ἀλλοιοῦντας οὐσιωδῶς τὴν βάσιν 

αἱ αἰτήσεις περὶ τόκων καὶ ἐνοικίων τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἀγωγῆς, ἐξόδων καὶ 

ζημιῶν προσγενομένων μετὰ τὴν πρωτοθαθμµίὠς ἐκδοθεῖσαν ἀπόφασιν λαμθά- 

νονται ὑπ’ ὄψιν. (Παράθ. 11ο).. Δικ. ἄρθρ. 192). 

"λρθρ. 114ον.-- Εκτὸς τῶν διαδίκων οὐδεὶς δύναται νὰ παρεμθῇ εἰς τὴν 
ντ Ρο, Σ, ᾿ τ δί ως . . ; ἰδ [1 κ. ὃ Ανα ον Οἱ . ὅ ρα σι 2» Δ ’ 

κατ ἔφεσιν δίκην ὑπό τὴν ἰδιότητα ενόγοντος. Οἱ τρίτοι ὅμως οἱ κατά τὸν νό- 

μον ἔχοντες δικαίωµα τριτανακοπῆς κατὰ τῆς ἐφεσιθαλλομένης ἀποφράσεως δύ 

νανται νὰ παρεμθῶσιν ἐν τῇ ἐφέσει. (ΠΤαράθ. (11ο). Δις ἄρθρ. 193). 
΄ 
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τῖις ἀγωγῆς καὶ μῖν προταθέντας ἐνώπιον τοῦ πρωτοθαῦθ- 

τίου δικαστηρίου. Ἱ. Σ. 38 (1884). 
7 . . “- - ᾽ 9 .. 5 ἃ ΄ ον Ζ 

]κατὰ τὸ ἄρθρον 119 τῖις ἐν ἰσχύϊ ὁικονοµίας δὲν ἐπιτρέ- 

πονται ἐνώπιον τοῦ Εφετείου προτάσεις νέαι μὴ ποοταθεῖ- 

σαι τοὐτέστι πρωτοδίκως. Μ. Σ. 118 (1890), 290 (1895). 

ἐ-------γ--πε- 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

2 ΕΕ ο - ᾽ Ζ « . . 
Γράφοντες συνοδικῶς, ἀποφαινόμεθα ὅτι πατρὸς Τι μη- 

τρὸς ἐπὶ παιδὶ ἀποθανόντων, εἶτα ἀποθάνη καὶ τὸ παιδίον 

ἀνήλικον καὶ πρὸ τοῦ ἐλθεῖν εἰς αὔξησιν ἡλικίας, τότε γί- 

νεται ἡ. τριμοιρία, καὶ τὸ μὲν ἓν μέοος δίϑοται εἰς τὶιν θα- 
. σ΄.οἎ . ; Ζ - ᾽ / ; να ἄντ / 

νὴν καὶ τὰ μνημόσυνα τοῦ ἀποιχομένου, τὸ ὃ’ ἕτερον µέρος 
1 . - / 5 Ῥ τ, κ ' ; ε “«-4Ν . . ε 

εἰς τὸ ζῶν μέρος ἐκ τοῦ ἀνδρογύνοι, ὁ πατὴρ τυχὸν Τι ἡ 

μήτηρ καὶ τὸ ἄλλο ὁ πάππος Τι ἡ μάμμη τοῦ ἀποθανόντος 

παιδίου. Ὅταν δὲ πατὴρ Ίι μήτπρ ἀποθάνη. ἐπὶ παιδὶ καὶ 
. τ» » . . 3 9 9 ο τ / . 

τὸ παιδίον, αὐξιιθὲν καὶ ἐλθὸν εἰς νόμου ἡλικίαν καὶ γενο- 

μένων χρόνων δέκα τεσσάρων ἀποθάνῃ, τηνικαῦτα τριμοι- 

ρίαν οὐ δέον γενέσθαι, ἀλλὰ τὸ ζῶν μέρος πατὴρ εἰ τυχὸν 

ὃν µιθτηιρ κλγυιρονομεῖ τὸ τεθνηικὸς παιδίον. Μητρὸς ὃ’ ἀπο- |: 6 βονομ ς ί 

1. Ὡς καὶ ἐν Εἰδαγωγῆ, εἴρηται, περὶ κλιρονοµμίας ἐξ ἀδιαθέτου 

δικάζουδι τὰ ᾿Εκκλησιαστικὰ Δικαστήρια κατὰ παραπομπὶιν τῆς 

πολ. ἀρχῆς καὶ κατ᾽ αἴττιόιν τῶν διαδίκων, ὑδαρμόζοντα τὸ βυζαν- 

τινὸν καὶ ῥωμαϊκὸν δίκαιον. “Ὅρα καὶ Ιζαραθοκυροῦ Κώδικα κλπο., 

δικαίου, 
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θανούσης ἐπὶ παιδί, αἱ πρὸς τὴν γυναῖκα παρὰ τοῦ ἀνδρὸς 

πρὸ γάμου δωρεαὶ κδπιρονομµία γίνεται τοῦ παιδός, μετὰ τῖις 

λοιπῖις μπτοικῖις αὐτοῦ περιουσίας, εἶτα καὶ τοῦ παιδὸς 

θανόντος ἀνπλίκου ἣν ἐνπλίκου οἱ κλιιοονόμοι ἐκείνου, ὡς 

ἀνωτέρω διείληπται, κληοονομοῦσι πάντα, γονέων δὲ καὶ 

ἀνιόντων τοῦ τεθνεῶτος {ιὶν ὄντων, τότε τριμοιρία οὐ γίνε- 

ται, ἀλλ᾽ οἱ πλιισιέστεροι καὶ ἐγγύτεοοι συγγενεῖς κλιιοο- 

νόμοι γίγνονται. Ὁ δὲ ἀνὴρ θανούσης τῖις γυναικὸς αὐτοῦ 

οὐκ ἐπιστρέφει, οὔτε ἀποδίδωσιν ἃς ἔφθη λαθὼν παρ᾽ ἐκεί- 

νιις πρὸ γάμου δωρεάς, πατρὸς δ' ἀποθανόντος ἐπὶ παιδί, 

εἶτα καὶ τοῦ παιδὸς θανόντος καὶ τοιµιο)ρίας γενομένηις, ἡ 

γυνὴ οὐ λαιιθάνει ὥπερ ἐδωρήσατο πρὸ γάιιου τῷ ἀνδοὶ αὖ- 

τῖις, ἀλλὰ καὶ ταῦτα, τὰ παρ᾽ αὐτῖις τῷ ἀνδρὶ αὐτῖις δωρη- 

θέντα πρὸ γάμου, συναριθµμοῦνται μετὰ τῖις λοιπῖις ἐκείνου 

περιουσίας, καὶ τριμοιρίας γενομένης, τὸ μὲν ἓν μέρος δίδο- 

ται εἰς τὸν θάνατον καὶ τὰ μνπιιόσυνα τῶν ἀποιχομένων, 

τὸ ὃ’ ἕτεοον μέρος λαιιθάνει ἡ γυνὶν ἵν καὶ λιήτιο δηλονό- 

τι τοῦ καταλειφθέντος ἐκείνου παιδίου, τὸ δ᾽ ἄλλο λαμθά- 

νουσιν ὁ πάππος Ἶι ἡ πάμι. τοῦ καταλειφθέντος παιδίου. 

Πρ. Π..Σ. {101 [Κ. Εριτρυρο ΠΕΙ 

Ιζατὰ τὰς ἐννοίας τῶν ἱερῶν νόμων (Αρμ. 1. τι’), ἡ μὲν 

περιουσία τοῦ μακαρίτου ;ήσου διανεμπθήσεται κατὰ τὴν 

οιαθήχην ἐκείνου, ἡ δὲ περιουσία τῖις ἀποθιωσάσης μετ᾽ 

αὐτὸν θυγατρὸς αὐτοῦ, μὶι ὄντων ἀμφιθαλῶν αὐτῖις ἀδελ.- 

φῶν καὶ παίδων τοιούτων ἀδελφῶν, περιελεύσεται εἰς τὶν 

μπτέρα αὐτῆς καὶ εἰς τοὺς ἑτεροθαλεῖς (ὁμοπατρίους) ἀδελ.- 

φοὺς αὐτῆς, ᾧφπσὶ γὰρ ὁ νόμος αὐτόθι, «εἰ δὲ μὴν ὕπεισιν 

ἀδελφοὶ γνήσιοι, ἵν παῖδες ἀδελφῶν τοιούτων δηλονότι, τό- 

τε οἱ ἐκ διαφόρων γονέων ἀδελφοὶ συγκλποονομοῦσι τὸν 

ἀποθανόντα ἀδελφόν», Ρήτρα Π. ὃ Νοεμόρ. 1850, 

΄ 

ο. ---.... ο. 
α΄, 
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-Οἱ μισθοὶ τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ αἱ περὶ ψυχικῶν μνημοσίύ- 

νων διατάξεις τοῦ διαθέτου εἰσὶ κατὰ νόμον ἀναπόφευκτοι 

καὶ προνομιοῦχοι. Μ. Σ. 08 (1860). 

Αἱ ἀδελφαὶ ὤφειλον κινῖισαι, ἐντὸς τῖις ὑπὸ τοῦ νόμου 
ε ; / -- π - ΓΡ; , ια - 

ὁριζομένης Ω0ετοῦς Ἶν τῖις κατ᾽ ἀνώτατον ὅρον ϑθετοῦς 
΄ . ο . . - . . ο 2 

προθεσμίας, τὴν διὰ συνεισφορὰν τῖις προικὸς αὐτῶν ἀγω- 

γὴν ἐπὶ τῷ ἀπαιτῖισαι οὕτω τὸν ἐξ ἴσου μερισμὸν τῖις κα- 
/ - ᾿ ’ ο Ὀ 9 » . 

ταλειφθείσης πατρικῖς οὐσίας, ὅπεο ὅμως οὐκ ἔπραξαν 

ιιετὰ δὲ τὶν συμπὀήρωσιν τῖς νομίιου προθεσμίας, παρα- 

γραφῖις γενομένας, οὐ δύνανται πλέον ἀνακαλεῖσθαι οὐδ᾽ 
2 . . . ΝΕ ο / 4 ω 

ἀγωγὴν τὶιν περὶ τούτου κινεῖν (Δοι. Α. ΠΙ. 1, 2, ὃ, 4, ϐ, 

Ἴ, 8, 10). Μ. Σ. 55 (1868). 
Εἶναι ἀναντίρρητον ὅτι ἡ γαὶ τῷ ἐνδεεῖ συζύγῳ ἐπὶ τοῦ 

τεταρτημµοοίου τῖις περιουσίας τῖις ἀποθανούσης συζύγου 

αὐτοῦ χορπιγοῦσα δικαίωµα κληρονομίας Νεαοὰ 58 ἠκυρώ: 
5 ν ν ν 

θη διὰ τῖις Νεαρᾶς 111 κεφ. ε’, περιορισάσιτις τὸ δικαίωμα 

τοῦτο εἰς μόνην τὴν ἄπορον χήοαν, οὐθεὶς ὃ’ ἄλλος μετὰ 

ταῦτα νόμος ἀνενέωσε τοῦτο ὑπὲρ τοῦ συζύγου, ἡ δ᾽ ἑξά- 

θιθλος τοῦ ᾿Αριενοπούλου οὔτ: ἔστι νόιος ἀλλὰ συλλογὴ 
7 . . - κκ 3 .Ν 

νόμων κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον ἀκριθής. ͵ 

Μ. Σ. 189 (1809). 

Κατὰ τὰ ἐγχώρια ἔθ'μα καὶ κατὰ τὸν νόμον, ὅστις ἀπὸ 

τῶν παίδων Τι προῖκα λάθῃ, ὃν τὴν ἀνήκουσαν κληρονομίαν 

καὶ ἀπεκθληθῆ οὐ δύναται ἄλλως μετὰ τῶν λοιπῶν ἀδεὰ- 

φῶν, τῶν μῖν λαθόντων κδιρονομίαν Τι ποοῖκα,τὴν πατρικὴν 

μερίζειν κληρονομίαν, εἰ μιὴ τὴν συνεισφοοὰν ἐκείνου ὅπερ 

ποότερον ἐδόθη αὐτῷ ποιήσῃ (᾿λρμεν. 5. 8. 91). 

Μ. Σ. 55 (1809). 

Προκειμένου περὶ κλγρονομικῶν δικαιωμάτων διεκόικου- 

μένων ὑπὸ τὴν ἰδιότητα συζύγου Τν πατρός, ἡ ἐκπλήρωσις 
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Τι μὴν τῶν συζυγικῶν Τι πατρικῶν καθηκόντων δύναται πλεῖ- 

στον ἐπιρρεᾶσαι τὶιν ἐξάσκπσιν τῶν δικαιωμάτων τούτων, 

εἰς περιστάσεις δέ τινας δύνανται μάλιστα καὶ ἀπογυμνῶ- 

σαι παντελῶς αὐτῶν τὸν σύζυγον ἣν πατέρα, ὅστις διετέλεσε 

διάγων καὶ ἐνεργῶν ὅλως ἀντιθέτως πρὸς τὰ καθήκοντα 

αὐτοῦ. Μ. Σ. 91 (1865). 

Τοῦ πρωτοφειλέτου ἀποθιώσαντος, τὰ χρέη αὐτοῦ βαρύ- 

νουσι τὴν καταλειφθεῖσαν κληρονομίαν καὶ τοὺς ἄνευ ἐπι- 

φυλάξεως ὑπεισελθόντας εἰς ταύτην ἐκ διαθήκης κλπιρο- 

νόμους. ΜΛ. Σ. 14 (1808). 

Ιζατὰ τὸ Ρωμ. δίκαιον ὑποχρέωσις πρὸς συνεισφορὰν ὑπάρ- 

χει κυρίως ἐπὶ τῶν κατιόντων πρὸς ἀλλήλους, καλουμένων 

εἰς τὴν διαδοχὴν τοῦ ἀποθιώσαντος γονέως των,ὑποτιθεμέ- 

νου ὅτι ἐξ ἴσου ἀγαπῶν καὶ εὐνοῶν τοὺς παῖδάς του οὐδένα 

ἐξ αὐτῶν ἤθελε προτιμήσῃ, διὰ δὲ τῖις συνεισφορᾶς ταύτης 

ἐπήρχετο ἡ πραγμµατικῖι ἐξίσασις τῶν κλήρων τῶν συγκλη- 

ρονόμων παίδων: ἐν τῇ, παρούσῃ, ὅμως περιπτώσει, προκει- 

μένου περὶ τῖις ἐξ ἀδιαθέτου διαδοχῖις τῶν ἀδελφῶν ἐπὶ τῖις 

κληιρονομίας ἑτέρου ἀδελφοῦ αὐτῶν, οὐδεὶς περὶ συνεισφο- 

ρᾶς λόγος. Ι.. 11, 90. ϐ. 49 οὐ". (6. 20). Νεαρὰ 18 κεφ. ϐ, 

Βασιλ. περὶ σινεισφορᾶς πραγμ. (41.7) καὶ ἰδίως Ν. 97, 92, 

94, οὖν 91 Ἄρμεν. 5 2ὁ-- 94 περὶ κὰπρονομ. (δ, 8). 

Μ. Σ, 1 (1809). 

Μόνος ὁ ἀμφιθαλὰς ἀδελφὸς τοῦ μακαρίτου ᾿Αρχιερέως 

δικαιοῦται ἵνα λάθῃ τὸ ὑπὸ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Κανονισμῶν 

τῶν Πατριαρχείων ὁριζόμενον τρίτον τῖις περιουσίας ἐκεί- 

νου, ἀποκλειομένων τῖις εἰς τὶνν κλιρονομίαν ταύτην συμ- 

μετοχῖις τῖις τε μπιτρυιᾶς τοῦ μακαρίτου καὶ τῶν τριῶν ἑτε- 

ροθαλῶν αὐτοῦ ἀδελφῶν. Μ. ΣΣ. 33 (1810). 

᾿Ακυρουμένης τῖις διαθήκης ἐπέρχεται ἡ ἐξ ἀδιαθέτου 
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διαδοχή, εἰς ἣν μὶν ὑπαρχόντων τέκνων, καλοῦνται κατὰ 

τὸν νόμον οἱ γονεῖς μετὰ τῶν ἀδελφῶν τοῦ ἀποθιώσαντος. 

Μ. Σ. 11 (1819). 
Οὐδόλως ὠφελεῖ τὴν ἐλ εσείουσαν ἄπορον χήραν ἡ παρ᾽ 

αὐτῖις ἐπικαλουμέντι διάταξις τῖις 59 Νεαρᾶς, καθ᾽ ἣν ἐὰν 

ὁ ἀνὴρ καταλίπῃ τῇ χίοα κληροδότημα ἔλαττον τῖις κλη- 

ρονομικῖις αὐτῆς μοίρας, δικαιοῦται αὔτη ἵνα ζητήσῃ τὴν 

ἀναπλίίρωσιν αὐτῆς, διότι ἡ ἐν λόγῳ νεαρὰ προθλέπει 

τὴν περίστασιν, καθ ἣν ὁ σύζυγος γράψας διαθήκην κατα- 

λείπει τῇ χήρα κληροδότημα ἔλαττον τοῦ μέρους ἐκείνου τῖις 

περιουσίας, ἣν κέκτηται κατὰ τὴν στιγμὴν τοῦ θανάτου 

αὐτοῦ, ἐνῷ ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἡ ἐφεσείοισα ἀπαιτεῖ ἵνα 

ἀνακληθῶσιν αἱ δωρεαί, λάθῃ. δὲ τὸ τέταρτον ἐκ τῖις ὅλης 

περιουσίας, ὅπερ δὲν διέταξεν ἡ Νεαρά. Μ. Σ. 10 (15792). 

Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀκροασαμένπι τοῦ αἰτοῦντος μοναχοῦ, 

ὑποθαλόντος ὅτι ἀποθανούσης πρό τινων ἐτῶν τῖις συζύ- 

γου αὐτοῦ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ Ιζαλλιπόλει, αὐτὸς μὲν 

ἀπῖιδθεν εἰς τὴν ἐν Ἁγίῳ ἜὌρει Ἱ. Μονὴν τοῦ Καρακάλου 

καὶ ἐκάρτι μοναχός, τῶν δὲ δύο ἀνηλίκων τέκνων αὖ- 

τοῦ διωρίσθη κηδεμὼν ὁ αὐτάδελφος αὐτοῦ, ἴδιι δ᾽ ἀπο- 

θιώσαντος τοῦ ἑνὸς τέκνου αὐτοῦ ὁ ῥηθεὶς αὐτάδελ- 

φος ἀποποιεῖται ἵνα ἀποδώση αὐτῷ τὴν εἰς τὸ τέκνον 

αὐτοῦ ἀνήκουσαν ἐκ τῖις μητρικῖς αὐτοῦ περιουσίας 

κλποονοµίαν, ἀποξενώσας αὐτὸν παντὸς κληρονομιι- 

κοῦ ἐπὶ τῖς περιουσίας τοῦ τέκνου αὐτοῦ δικαιώμα- 

τος, δυνάμει ἀποφάσεως τῖις αὐτόθι κρίσεως, ἐπειδὴ 

κατεῖδον ὅτι δικαιοῦται οὗτος ἵνα κλπρονομιήση τὸ ἀνῖι- 

κον αὐτῷ μέρος τῖις τεοιουσίας τοῦ ἀποθιώσαντος τέκνου 

αὐτοῦ, ἐνέκρινε τὶιν ἔκδοσιν ἐπιστολῆς πρὸς τὸν ἐπίσκοπον 

Καλλιπόλεως ἐντελλόμενος ἵνα, εἴ γε τὰ ὑπὸ τοῦ διαλει- 
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φθέντος Κυρίλλου μοναχοῦ ἀνενεχθέντα τῇ Εκκλησία ἔχων- 

τα ἀληθείας, δικαιώσπ αὐτὸν κατὰ τοὺς νόμους, ἐὰν δὺ 

ἄλλως ἔχωσι τὰ πράγματα εἰθοποιήση τῇ Ἠικλιισία. 

Πο. Ἱ. Σ. 30 Μαρτίου 1873. 

Μόνος ὁ πατὴρ ὑπάρχει κληρονόμος τῖις μπτρικῖις πε- 

ριουσίας τῶν ἀποθανόντων δύο τέκνων αὐτοῦ, ἡ δὲ μάμ- 

μι. καὶ οἱ θεῖοι αὐτῶν ἀποκλείονται ὡς ἀπώτεοοι, δικαι- 

οὔνται δὲ μόνον ἀπαιτῖισαι παρὰ τοῦ κληρονομήσαντος 

αὐτὰ πατρὸς εἴ τι ἂν ὑπὲρ αὐτῶν εὐλόγως ἐδαπάνπσαν. 

Πο. Ἱ. Σ. 1 Μαρτίου 1813, 

- 

Δὲν εἶναι νόμιμος καὶ ὁ ἕτερος τῶν ἐναγουσῶν ἰσχυρι- 

σμὸς ὅτι ἡ ἐναγομένπι συζευχθεῖσα ξένον ὑπήκοον καὶ ἀπο- 

θαλοῖσα ἕνεκα τούτου τὴν ὀθωμανικὴν ὑππκοότιτα ἀπο- 

κλείεται τοῦ κλρονομῖισαι τὶν ἁποθιώσασαν ἀδελφὴν αὖ- 

τῖς, ὑπίίκοον τῖις Ὑγ.Πύλες, διότι κατὰ τὰ ἄρθοα 110 καὶ 

111 τοῦ περὶ γαιῶν νόμου μόνην τὴν ἀκίνπτον περιουσίαν 

ὑπγινόου ὀθωμανοῦ δὲν δύναται νὰ κδπρονομίση ὑπίικοος 

ξένος, οὐχὶ δὲ καὶ τὴν κινπτήν, τοιαύτιιν δὲ κληρονομίαν 

ἀφορᾷ ἡ παροῦσα δίκη. Μ. Σ. 9 (1815). 

Ὁ περὶ συνεισφορᾶς τῖις ὑπὸ τοῦ συζύγου τῖις ἐφεσιθλή- 

του ληφθείσης ὅθεν προικὸς ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐκκαλοῦντος 

δὲν εἶναι νόμιμος καὶ ὡς τοιοῦτος ἀπορριπτέος ἐστί, διότι 

κατὰ τὸν νόμον εἰς μόνην τὴν θυγατέρα οὐχὶ δὲ καὶ εἰς τὸν 

υἱὸν δίδοται προίξ. Μ.Σ, Τ(8714} 

Ἡ περὶ ἀποδόσεως ὑποθόλου, Ίιτοι ἰσοπόσου τοῦ τρίτου 

τῖις προικός, αἴτησις τῖις ἐναγούσης ἐκ τῖις περιουσίας τοῦ 

ἀποθιώσαντος συζύγου αὐτῖις, ὡς στηριζομέντι ἐπὶ ῥητοῦ 

νόμου τοῦ ᾿Αρμενοπούλου, Δ. 81. 1, δέον νὰ γίνῃ. δεκτὴ 

καὶ ν᾿ ἀπορριδθῶσιν οἱ περὶ τοῦ ἐναντίου ἰσχυρισμοὶ τοῦ. 

ἐναγοιιένου. , Μ.Σ. 20 (1874). 
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Ὁ ἐπιζῶν ἄτεκνος σύζυγος δὲν συμιπεριλαμθάνεται µετα- 
« - , - . ον / - 2 3 ΄ 

ξὺ τῶν ἐχόντων κατὰ νόμον τὸ δικαίωµα τῖις ἐξ ἀδιαθέτου 

κλπιοονοµίας τῖις ἀπούιωσάσπς συζύγου αὐτοῦ, εἰ μὴν µόνον 

κλποονομεῖ αὐτήν, ὅταν πᾶσα συγγενῶν ἀπορία τυγχάνῃ 

(Άρι. Ε΄, π΄, 44), ὥστε κατὰ τὴν νομιιοὶν ταύτην διάταξιν, 
. . 3 δι -- , ο 4 - , αν ἐ Ἀ - , 

μετὰ τὴν λύσιν τοῦ γάιου διὰ τοῦ θανάτου ἑνὸς τῶν δύο 

συζύγων ἄνευ τέκνων, οὐδεμία ὑφίσταται πλέον συγγένεια, 
. 4 » ε 9 - » αν ος . ο” , 

καὶ κατὰ συνέπειαν ὁ ἐπιζῶν ἄτεκνος δὲν δύναται νὰ ἢ διά- 

δικος εἰς δίκαν ἀφορῶσαν κληρονομίαν τῖις ἄνευ τέκνων 

μετ᾽ αὐτοῦ ἀπούιωσάσης συζύγου του, καὶ κινῇ μέμύιν 

κατὰ τῖις διαθήκης αὐτῖις, ιιήτε δύναται νὰ προσθάλη ταύ- 

την (᾿Ἂρμ. Β΄, 5’, 1). Μ. Σ. 5 (1815). 

᾿Εσᾷαλμένως λίαν ἑρμπνεύει ὁ ᾿ἐναγόμενος τὴν 95 διά- 

ταξιν ᾿Αρμενοπούλου ἐν βιθλίῳ Β΄ καὶ τίτλῳ η’, τοι νεα- 

ρὰν τοῦ Πατριάρχου ᾿Αθανασίου, διότι αὔτη ἐπεοχομένηι 

εἰς ἐπεξήγησιν τῖς 44 διατάξεως τοῦ αὐτοῦ βιθλίου καὶ 
/ ο”. ν) ’ |) ’ τ, 3 , 

τίτλου τοῦ ᾿Αρμενοπούλου, διαγορειούσιις ὅτι ἐν πεοιπτώ- 

σει θανάτου θἀτέρου τῶν συζύγων ἀδιαθέτου, τότε Κλιι- 

ρονομοῦσι οἱ σύζυγοι ἀλλήλους, ὅταν πᾶσα συγγενῶν 

ἀποοία τυγχάνει, μηδένα ὃ’ ἔχουσιν ἐκ τῶν ἀνιόντων ἣν κα- 

τιόντων Τι τῶν ἐκ πλαγίου ἔννοιιον Ἶν φυσικὸν διάδοχον, 

διατάσσει ὅπως τὴν περιουσίαν τῶν χποευόντων ἀτέκνων 

ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ ἄνευ δηλονότι ἄλλων συγγε- 
- . η ., ’ ε 2 , ε 3 

νῶν, πιὶν λαμθάνωσιν ἅπασαν μήτε ἡ πολιτική, τιήτε ἡ ἐκ- 

κλιισιαστιικὴν ἀρχή, ἀλλ᾽ αἵὕτη μὲν λαιιθάνη τὸ γ΄, τὸ δὲ γ᾽ 

δαπιινᾶται εἰς μνημόσυνα τοῦ ἀπούιώσαντος, τὸ δ’ ἕτερον 

γ᾽ Δαμθάνη τὸ ἐπιζῶν τιέρος, ἄρα ἀπορριπτέα ἐστὶν ἡ ὑπὸ 

τοῦ ἐναγομένου ἀνταγωγικὶ ἀπαίτησις τοῦ τρίτου τῆς 

προινὸς τῖις ἀποθανούσιις συζύγου. Μ. Σ. 15 (1515). 

᾿Επὶ τῇ ἐρωτήσει τοῦ πεοὶ οὗ ὁ λόγος, πῶς δεῖ διατεθῖι- 
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ναι τὴν εἰς πράγματα προικὸς καὶ κτήματα πατρικὰ συνι- 

σταμέντιν περιουσίαν τῖις ἑτεροθαλοῦς ἀδελφῖις αὐτοῦ Καλ- 

Διόπιις, ἀποθανούσης ἀτέκνου καὶ ἀδιαθέτου, ἐξεδόθη ὁή- 

τρα, ἥτις ἀποξενοῦσα τῖις κληρονομίας τὸν σύζυγον τῖις 

Καλλιόπης καὶ τὸν πρὸς πατρὸς θεῖόν της, ἀποδίδωσι νομι- 

κῶς τῇ ιιτρὶ τὴν κινητὴν καὶ ἀκίνπτον περιουσίαν τῖις 

ἀποθανούσιις. Πρ. Ἱ. Σ. 10 Ἰανοναρίου 1875. 

Ἐκ τῖις περιουσίας τοῦ ἀδιαθέτως τελευτῶντος πατρὸς 

λαμθάνουσιν ἐξ ἴσου κληρονομίαν καὶ τὰ προικισθέντα 

τέκνα χωρὶς νὰ καταθάλλωσι καὶ τὰ προικισθέντα αὐτοῖς 

πράγματα. Πο. Ἱ. Σ. 91 Μαΐου 1875. 

Νόμιμος καὶ δικαία ἐστὶν ἡ ἀντέφεσις τῶν ἐφεσιόλήτων, 

ὅπως οἱ ἀντίδικοι κπουχθῶσιν ἔκπτωτοι τοῦ καταλειφθέν- 

τος αὐτοῖς κλποοδοτήµατος, ἅτε προσθαλόντες τὶιν διαθή- 

κιν τοῦ θείου καὶ κλποοδότου αὐτῶν, ὡς πλαστὴν Βασιλ. 
ν 

5. ΜΑ’ 41, «ὁ πλαστὶιν εἰπὼν τὶν διαθήκην καὶ ἡττηθεὶς 

οὐ δύναται λαθεῖν τὸ καταλειφθὲν αὐτῷ παρὰ τοῦ τελευτή 

σαντος ἐν αὐτῇ τῇ διαθήκῃ», καὶ αὐτόθι Ξ. ΜΒ΄. 5. 

Μ. Σ. 10 (1879). 
Τῶν ἐκκαλούντων ἐκπιπτοιιένων οὕτω τῶν καταλειφθέν- 

των τῷ πατοὶ αὐτῶν κλιιροδοτημάτων, ταῦτα δέον ἵνα πὲε- 

ριέλθωσι δικαιώιιατι ποοσαυξήσεως, ἀναλόγως τῶν οἰκείων 

κλπιοοδοτηµάτων, ποὸς τοὺς λοιποὺς κλιοοδόχους. 

Μ. Σ. 19 (1419). 
οὸς 
ν 

Ἐν Πάτιιω ὑπάοχει ἔθιμον καθ” ὃ τελευτήσαντος πατ 

ἵν μητρὸς ἐπὶ τέκνῳ, ἀποθιώσαντι ὕστερον καὶ τούτῳ, ὁ 

ἐπιζῶν γονεὺς δὲν ὑπεισέοχεται εἰς τὶιν κληρονομίαν αὖ- 

τοῦ, περιεοχομένην εἰς τοὺς κληρονόμους τοῦ ἀποθιώσαν- 

τος γονέως, ἀλλὰ λαμθάνει μόνον τὰ ἴδια αὐτοῦ πράγματα. 

Μ. Σ. 14 (1884).. 
΄ 
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Κατὰ τὸν νόμον (Αρμ. Ε΄» π΄’, 51 καὶ 55) τὸ σύνολον τῶν 

περὶ τῖις περιουσίας σχέσεων τοῦ ἀποθανόντος μεταθαίνει 

εἰς τὸν κλιιρονόιιον, ὅστις ἀναλαμθάνει ὅλας τὰς ὑποχρεώ- 

σεις ἐκείνου, ἐκτὸς ἐὰν πρὸ τῖις ἀπαιτήσεως αὐτῖις δηλώσῃ 

διὰ παραιτήσεως τὴν ἐναντίαν αὐτοῦ θέλησιν. 

Μ. Σ. 80 (1497). 
Ἡ ἐφεσίόλητος δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ. ἄπροικος, διότι 

ἔλαθε προῖκα, καὶ ἑπομένως δὲν δύναται νὰ μεταθληθῇ ἡ 

ἰδιότης αὐτῆς ἀπὸ πεπροικισμένης εἰς ἄποοικον, οὐχ ἧτ- 

τον ὅμως, ἀφοῦ τὴν μικρὰν προικῴαν αὐιῖις περιουσίαν 

ἐπροίκισεν εἰς τὰς θυγατέρας αὐτῖις, τῇ γνώμῃ καὶ συγκα- 

ταθέσει τοῦ ἰδίου αὐτῆς ἀνδρός, ἕπεται ὅτι θανόντος τοῦ 

ἀνδρὸς αὐτῖις ἔμεινεν ἄπορος καὶ κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ νό- 

μου (Νεαρὰ ριζ’, κεφ.), μὴν θεωροῦντος πρέπον καὶ δίκαιον 

ἵνα ὁ μὲν τελευτῶν ἀνὴρ τυγχάνῃ εὔπορος, ἡ δὲ ἐπιζῶσα 

γυνὶν αὐτοῦ πένηται, ἐδικαιοῦτο αὕτη ἵνα ζητήσῃ τὴν πρὸς 

αὐτὴν ἐπιδίκασιν τῖις νομίμου μερίδος ἐκ τῆς περιουσίας 

τοῦ ἀποθιώσαντος συζύγου αὐτῖις. Μ. Σ. 195 (1589). 

Ἐπειδὴ, ἐναντίον τῖις ρστ’ νεαρᾶς τοῦ Λέοντος, συμφώ- 

νως τῇ ὁποίᾳ τὸ Μπτροπολ. Δικαστήριον Μιτυλήνης ἐπε- 

δίκασε τῇ ἐφεσιθλήτῳ κατὰ δεσποτείαν τὸ τέταρτον τῖς 

περιουσίας τοῦ ἀποθιώσαντος συζύγου αὐτῖς, ἡ ἐφεσείου- 

σα ἐπεκαλέσατο τὸ δ΄ κεφ. τῖις 117 Νεαρᾶς τοῦ Ἰουστινια- 

νοῦ, καθ᾽ ὃ εἰς τὶιν μπτέρα, ὡς ἄπροικον καὶ ἄπορον χήραν 

συγκληιιρονομοῦσαν μετὰ τῶν ἰδίων τέκνων τὸν σύζυγον 

αὐτῖις, ἀνήκει μόντι ἡ ἐπικαρπία τῖις κλγιρονομικῖις αὐτῖις 

μερίδος, ἐκ τῶν δύο τούτων ἀντιφατικῶν διατάξεων μᾶλλον 

παραδεκτέα εἶναι ἡ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὡς συμφωνοτέρα 

πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ Νομοθέτου, διότι αὕτη ἐξασφαλίζει τὰ 

πρὸς συντήρησιν τῖις ἀπόρου καὶ ἀπροίκου γυναικὸς ἐπὶ 
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τῖις ἀνδρώας περιουσίας, ἔτι δὲ καὶ ὡς συντελεστικὶν ἵνα 

διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἀποσοθηθῇ, ἡ διαιώνισις τῖις γεννιι- 

θείσιις ψυχρότητος μεταξὺ τῖις μητρὸς καὶ τῖις ἑτέρας αὖ- 

τῖς θυγατρὸς ἀφ᾽ ἑνός, καὶ τῶν δύο ἀδελφῶν ἀφ᾽ ἑτέρου, 

ἕνεκα τῶν πρὸς ἀλλήλας διενέξεων καὶ τῶν ἰδιαιτέρων ἴσως 

συμπαθειῶν τῖις μπτρὸς πρὸς τὴν ἑτέραν τῶν θυγατέρων 

αὐτῆς. Μ..Σ. 185 (48δ9). 

Οἱ ἐναγόμενοι καταλαθόντες ἅπασαν τὶνν περιουσίαν τοῦ 

μακαρίτου πατρὸς αὐτῶν, καὶ μὴ ποιήσαντες ἀπογραφήν, 

θεωροῦνται ὡς ἀποδεξάμενοι τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ἄνευ 

τοῦ εὐεργετήματος τῖις ἀπογραφῖις καὶ ὑποχρεοῦνται εἰς 

τὴν ἀκεραίαν πληρωμὴν τοῦ ἐπιδίκου κληιροδοτήματος. 

Μ. Σ. 118 (1899). 
Οἱ δυνάμει τοῦ τότε ἰσχύοντος ἐν Κρήτῃ. ὀθωμανικοῦ δι- 

καίον εἰς τὴν προσωρινῖιν μόνον κατοχῖιν τῖις περιουσίας 

τῶν ἀφάντων ἐγκαταστάντες δὲν ἐδικαιοῦντο νὰ Δάθωσι 

καὶ τὶνν ὁριστικὶνν κατοχήν, ἀφοῦ γαθ’ ὃν χρόνον ἔμελλε νὰ 

παραχωοπθῇ αὕτη, ἄλλοι Ίισαν οἱ κληρονόμοι τῶν ἀφάντων 
ος 
ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἰσχύοντος καὶ 

[ 

ἑπομένως ἐφαρμοστέου Βυζαντινοῦ νόµου. Μ. Σ. 311 (1899) 

Ξξττρο- 

ια ας Γαβρι ἂν 

μελος 

Τὸ Συιθούδιον καίτοι ἀναρμόδιον πρὸς ἐκδίκασιν ἀκιντι- 

των κτημάτων, εἶναι ἁρμόδιον ἵνα δικάση, περὶ τῖις εἰκονι- 

κῖις ἵν μὶν ἐγγραφῖις αὐτῶν ἐπ᾽ ὀνόματι τρίτου. 

Μ. Σ. 90 (1818) 
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Ἁρμόδιον εἶναι τὸ Συμθούλιον ὅπως ἀποφανθῇ ἐπὶ τῆς 

ἑρμηνείας ἀφιερωτικῶν ἐγγράφων, ἀδιαφόρως περὶ τοῦ ἂν 

ταῦτα ἀφορῶσιν ἀκίνητα. Μ. Σ. 94 (1880). 

Κατὰ τὰ ἐν τῇ δικαιοδοσία ἡμῶν ἐπικρατοῦντα ἔθιμα, τὰ 

κατὰ τοὺς αὐτόθι εἰθισμένους τύπους συντεταγμένα ἔγγρα- 

φα διαθη; ὤν καὶ προικοσυμφώνων,οἷϊα τὰ παρὰ τοῦ ἐνάγον- 

τος παρουσιασθέντα δὲν διαρρήγνυνται, ἐκ τούτου ὃ᾽ ἕπεται 

ὅτι ὁ δυνάμει τοιούτων τίτλων νεμόμενος εἶναι καλῖις πί- 

στεως νομεὺς καὶ δύναται διὰ τῖις μακρᾶς παραγραφῖις νὰ 

χρπσιδεσπόση τοῦ ὑπὸ νομὴν κτήματος καὶ ἐπὶ τῇ ὑποθέ- 

σει ὅτι ὁ δικαιοπάροχος αὐτοῦ Άτο κακῖις πίοτεως, κατὰ τὴν 

ἐξ ἀναλογίας ἐφαρμογὴν τῖις διατάξεως ᾿Αρμ. Β.Α. 416, ἀλ- 

λὰ καὶ ἐπὶ τῇ ὑποθέσει ὅτι τὸ κτῆμα ἧτο ἐκκλιισιαστικόν, 

ἐπειδὶν ἡ ἐκκλησία δὲν ἐξήσκιισε τὰ κυριαρχικά της δικαιώ- 

ματα ἐντὸς τῖις νομίμου προθεσμίας, δὲν δύναται πλέον 

νὰ διεκδικήση τὸ κτῖιμα τοῦτο κατὰ τὰς σαφεῖς διατάξεις 

τοῦ νόμου (᾿Άρμ. Δ. Γ. 14 καὶ Β.Α. 99). Μ. Σ. 50 (1867). 

Προκειμένου περὶ ἀκινήτων τὸ Συμθούλιον εἶναι πάντῃ 

ἀναρμόδιον νὰ δικάσῃ. Μ.Σ.13([809}1,99 (1975) 4 (1874). 
Ὁ διεκδικῶν ἀκίνητόν τι οἱονδήποτε ὀφείλει ἐν ἄλλοις 

ἀποδεῖξαι ἰδιοκτιισίαν εἰς αὐτὸν ἀνήκουσαν καὶ ἂν αὕτη 

παράγηται ἐξ ἄλλων προσώπων τὴν κυριότητα τῶν προ- 

κτητόρων καὶ τὸν νόμιμον τρόπον τῖις διαδοχῆς ταύτης, 

καθότι οὐδεὶς δύναται πλέον μεταθιθᾶσαι οὗ ἔχει δικαιώ- 

ματος, Ν. 19 περὶ δεσποτ. (50. 1), ὁ παραδιδοὺς ὃ ἔχει δι- 

καίωμα καὶ οἷον Ίιν τὸ πρᾶγμα εἰς τὸν λαθόντα μεταφέρει. 

Μ. Σ. 4 (1879). 
Ἡ ἀπώλεια τοῦ τίτλου δικαιώματός τινος δὲν καταστρέ- 

φει καὶ τὸ δικαίωµα αὐτό, ἅμα ὑπάρχῃ δυνατὸν ἵνα ἀποδει- 

χθῇ. ἄλλως ἡ ὕπαρξις αὐτοῦ. Μ. Σ. Ἴ, 38 (1879). 
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Ἡ τὰ ἴδια ἐκδικοῦσα ἀγωγὶι οὐ κινεῖται κατὰ τοῦ ἀλλό- 

τριον πεπρακότος, ἀλλὰ κατὰ τοῦ ἀγοραστοῦ, νεμομένου τὸ 

πρᾶγμα: ἐναγόμενος ὃ’ ὁ ἀγοραστὴς οὐ καλῶς ἀπαιτεῖ τὸν 

δεσπότην τοῦ πράγματος κινῖσαι κατὰ τοῦ πρώτου τὶιν 

τὰ ἴδια ἐκδικοῦσαν ἀγωγήν, αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ νεμόμενος 

οὐχ ὁ πρῶτος ᾿Αρμ. 1.8,99. Μ. Σ. 55 (1809). 

Αἱ μετοχαὶ τῶν ἀνωνύμων ἑταιρειῶν εἰσιν ἔγγραφα ἀνω- 

νύμως ἐκδιδόμενα, ὧν ἡ κυριότης μεταθιθάζεται μὲν δι’ 

ἁπλῖις ἐγχειρίσεως, ἀποδεικνύεται δὲ διὰ μόνης τῖις κατο- 

χῖις, ἐκτὸς ἂν ἀποδειχθῇ, ὅτι ἐκλάπησαν ἣν ἀπολεσθέντα εὖ- 

ρέθνισαν.. Μι Ξ: 19 81ΦΙ. 

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ! 

Ἐρωτήσεως γενομέντις δπλοποιοῦμεν διὰ τοῦ παρόντος 

ἡμετέρου πατριαοχικοῦ καὶ συνοδικοῦ γράμματος ὅτι πᾶσα 

Ἰ. Περὶ ὀδπζιαοχικῶν πράξεων πραγματεύονται αἱ ἑπόμεναι 

ἐγνύπκλιοι : 

Δ’. ἹἹερώτατε Μητροπολῖτα κτλ. Καὶ ἐν πάση μὲν ὑποθέσει ἡ ἀπόδειξις παρὰ 

τοῖς νοῦν ἔχουσι κρίνεται ἀναγκαιοτάτη, καθ ὑπέρτερον ὅμως λόγον ἐν ἐκεί- 

ναις, ὅσαι τὴν εὐσέθειαν ἑκάστου χαρακτηρίζουσιν, ἐπειδὴ πολλοὺς ἀφελ.εστέ- 

ρους ἐξαπατῶντες, βλάθην ἐργάζονται ψυχικὴν διὸ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀπαιτεῖ- 

ται ἀφεύκτως καὶ ἡ περιστατικὴ καταγραφή, ἐν ταῖς τῶν ἑνοριῶν Κώδηξι, τῶν 

βαπτιζομένων. ὀρθοδόξων καὶ ὀνοματοθετουμένων νηπίων, καὶ χρείας τυχού- 

σης, ἡ. ... «. πρός τε τοὺς γονεῖς αὐτῶν καὶ πρὸς αὐτὰ τὰ ἴδια ἡλικιωθέντα 

τοῦ δηλ.ωτικοῦ καὶ παρά... . χμστος ὅτι ὑπὸ γονέων εὐσεθῶν γεννηθέντα. ὀρ» 

θοδόξως ἐθαπτίσθησαν. ᾿Αλλ’ οὐκ οἴδόμεν ὅπως παρηµελήθη μία τοιαύτη ἀρί- 

ση συνήθεια, καὶ τύξις, καὶ γενῶνται ὑπόνοιαι πολλ.όκις περὶ πολλῶν ἄναστρε- 

ναών λόγο 
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κατὰ τόπους Δημογεροντία μετὰ τῶν ἱερέων, ἐν περιπτώσει 

ἐλλείψεως βιθλίων ληξιαρχικῶν, ὅσα ἂν μὴ ἐξ ἰδίας ἀντι- 

λήψεως γινώσκῃ, περὶ τούτων δύναται ἁρμοδίως καὶ ὀφεί- 

φομένων τῷ ὀρθοδόξῳ πληράματι, μὴ ἐχόντων ἐκ τοῦ προχείρου τὰς ἐγγρά- 

φους ἀποδείξεις τῆς μυστικῆς αὐτῶν καὶ θείας ἀναγεννήσεως. Καὶ τοῦτο τοίνυν 

πρὸς τοῖς ἄλλοις ἡ μετριότης ἡμῶν θεραπείας καὶ διορθώσεως ἀξιοῦσα, διογνώ- 

σει συνοδική ἀποφαίνεται διὰ τῆς παρούσης πατριαρχικῆς ἐπιστολῆς, ἐντελλ.ο- 

μένη τῇ ἀρχιερωσύνη σου, τῷ νομίμῳ τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς κυριάρχη ὅπως χωρὶς 

ἀναθολῆς διαδῷς ἐντονοτάτας ἐπιταγὰς καὶ παραγγελίας εἰς ὅλους τοὺς ὑπὸ 

τὴν κυριαρχικήν σου πρστασίαν ἱερεῖς, τοὺς ἔχοντας ἐνορίας καὶ γάλλοντας καὶ 

τὰ ἱερατικὰ ὑπουργήματα ἐκτελοῦντας νὰ ἔχωσιν ἐπίτηδες Κώδηκα ἰδιαίτερον, 

καὶ νὰ καταγράφωσι τὰ βαπτιζόμενα βρέφη τὴν ἡμέραν δηλονότι τῆς γεν- 

νήσεως αὐτῶν, τὸ ἔτος, τὸν μῆνα, καὶ τὴν ἡμέραν καθ ἣν προσενεχθέντα 

τῷ Χριστῷ συνετάχθησαν καὶ ἡγιάσθησαν, τοῦ προπατορικοῦ ῥίπου καθαρισθέντα 

διὰ τοῦ θείου λουτροῦ καὶ τῆς ἐν τρισὶν ἀναδύσεσι τε καὶ καταδύσεσιν ἐπιροι- 

τοισάσης χάριτος, ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἀναδεχομένων αὐτὰ ἀπὸ 

τοῦ θείου βαπτίσματος καὶ τὸ ὄνομα τοῦ βαπτίζοντος ἱερέως, ὅλα ταῦτα περι- 

στατικῶς, καὶ νὰ μείνωσιν οἱ τοιοῦτοι Κώδηκες περυλαγμένοι ἐν ταῖς ἱεραῖς 

ἐκκλησίας τῶν ἐνοριῶν: καὶ ὅταν ἣ παρὰ γονέων ἢἡ παρ αὐτοῦ ποτε τοῦ 

ἰδίου Ῥαπτισθέντος ζητηθῇ ἀποδεικτικόν, νὰ ἀντιγράφηται εὐθὺς ἐκ τοῦ Ιζώδη- 

κος καὶ ὑπογραφόμενον παρὰ τοῦ ἱερέως τῆς ἐνορίας νὰ ἐγχειρίζηται εἰς βε- 

βαίωσίν ποτε καὶ πίστωσιν. Πρὸ πάντων δὸ ἀναγκαιοτάτη ἡ ἀρχιερατική σου 

ἐπαγρύπνησις καὶ φροντίς, εἰς τὸ νὰ ἔχωσιν αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐνοριῶν ἱερὰς 

κολυμθήθρας μεγέθους ἀναλόγου καὶ χωρητικότητος, ὥστε νὰ γίνωνται αἱ τρεῖς 

ἀναδύσεις καὶ καταδύσεις τέλειαι καὶ ἀστενοχώρητοι, κατὰ τὴν παραδεδομένην 

κανονικὴν διατύπωσιν. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡμῶν αὕτη ὁροθεσία καὶ εἰς ἄλλα 

πολλὰ οὖσα ἐπωφελής, ὠφελεῖ προσέτι καὶ εἰς τὴν διάγνωσιν τῶν βαθμῶν 

τῆς πνευματικῆς συγγενείας, ὁδηγοῦσα τοὺς κατὰ τόπον ἱερεῖς εἰς τὰ ἐπιτρεπό- 

μενα καὶ τὰ ἀπηγορευμένα συνοικέσια. Οθεν ἀνάγκη νὰ βληθῇ εἰς πρᾶξιν 

ἀμέσως καὶ νὰ φανῆ καὶ ἐν τούτῳ ὁ κατ ὀφειλὴν ἀρχιεροπρεπὴς ῆλός σου, καὶ 

ἡ ἄγρυπνος ἐπιμέλεια καὶ φροντίς σου ἐξ ἀποφάσεως. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις 

εἴη μετὰ τῆς ἀρχιερωσύνης σου. 

σωκ΄, κατὰ μῆνα ᾿Ισνουώάριον. 

(Ἐν ἜΈκκλ.,᾿Αληθείᾳ 24 Μαΐου 1989), 
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λει δέχεσθαι μαρτυρίας ἀξιοπίστων προσώπων εἰδημόνων 

τῖις προκειμένης ἐξακριθωθήναι συγγενείας καὶ ἐπιθεθαιοῖ 

αὐτὰς τῇ ὑπογραφῇ αὐτῖις καὶ σφραγίδι, πιστο- οιοῦσα οὔ- 

τω τὴν ἀλήθειαν καὶ ὕπαρξιν τῆς συγγενείας ἐκείντις. Τὸ 

Β’, Πρὸς ἀκριθῆ τήρησιν τῶν ἐν ἑκάστη ἑνορίᾳ κρατουμένων διπλοτύπων τῶν 

διαφόρων ληξιαρχικῶν πράξεων, ἥτοι γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου καὶ θανά- 

του, ἐδόθησαν μὲν τῇ ὑμῶν Θεοφιλίᾳ καὶ 'Οσιότητι καὶ ἄλλοτε ὑπὸ τῆς Μεγά- 

λης Πρωτοσυγγελλίας αἱ προσήκουσαι ὁδηγίαι, ἐπειδὴ ὅμως, καθ ἃ παρατηρεῖται 

ἀπό τινος, δὲν καταθάλλεται παρὰ πάντων ἡ ἀπαιτουμένη πρὸς τοῦτο φροντὶς 
[1 

καὶ ἐπιμέλεια, διὰ τοῦτο ὑπομιμνήσκοντες ὑμῖν καὶ αὖθις τὰς περὶ τούτου ὁδηγίας, 

ἐντελλόμεθα πᾶσι ἀκριθῆ αὐτῶν τήρησιν καὶ ἐφαρμογὴν ἐν πάση οἰαδήτινι ληξιαρ- 

χικῇ πράξει. Καὶ ὅσον μὲν ἀφορᾷ εἰς τὰ διπλότυπα τῶν βαπτίσεων, ταῦτα περιέ- 

χοντα τὴν ἡμερομ. τῆς τε γεννήσεως καὶ βαπτίσεως τοῦ βαπτισθέντος τέκνου, τὸ 

γένος καὶ ὄνομα αὐτοῦ, τὸ ὄνομα καὶ ἐπώνυμον τῶν γονέων, τοῦ ἀναδόχου καὶ 

τοῦ βαπτίσαντος ἱερέως, δέον νὰ ὑπογράφωνται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς ἐνο- 

ρίας, τοῦ ἀναδόχου καὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων παρευρεθέντων ἐν τῇ βαπτίσει 

καὶ εἰδότων γράμματα. Τὰ δὲ τῶν γάμων διπλότυπα, ταῦτα. περιέχοντα τὴν ἥμε- 

ρομηνίαν τῆς στέψεως, τὸ ὄνομα καὶ ἐπώνυμον τῶν νεονύμρων, τοῦ παρανύμ- 

φου καὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων, παρευρεθέντων ἐν τῇ στέψει καὶ εἰδότων γράμ- 

ματα. Καὶ τέλος τὰ τῶν θανόντων διπλότυπα, ταῦτα περιέχοντα τὴν ἡμερο- 

μηνίαν τοῦ θανάτου, τὸ ὄνομα καὶ ἐπώνυμον τοῦ ἀποθιώσαντος καὶ τοῦ κηδεύ- 

σαντος ἱερέως, δέον νὰ ὑπογράφωνται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου, τῶν συγγενῶν 

τοῦ ἀποθανόντος καὶ τοῦ Μικτάρη τῆς ἑνορίας. “Αμα τῇ ἐγγραφῇ μιᾶς ἐκ τῶν 

ἀνωτέρω ληξιαρχικῶν πράξεων ὀφείλει ὁ προϊστάμενος νὰ δίδη τὸ σχε- 

ία; ικὸν. πιστοποιητικὸν τῆς γενομένης ληξιαρχικῆς πράξεως εἰς τὸν πληρώσαντα 

τὸ δ αὐτὴν ὁριζόμενον τέλος μὴ καταθαλλομένου δὲ αὐτοῦ, εἴτε διὰ πενίαν 

εἴτε δί ἄλλην τινὰ εὔλογον αἰτίαν, ὀφείλει νὰ ἐγγράψη μὲ πἄιν ἓν τῷ η ἱ ΕΌΛΟΥ (νν οφεῖλ. « ἐγγράψη μὲν τὴν πρᾶξιν ἓν τά 

στελέχει τοῦ διπ).οτύπου, οὐχὶ ὅμως καὶ ν᾽ ἀποκόψηῃ τὸ σχετικὸν αὐτῆς πιστο- 

ποιητικόν, ὅπερ δέον νὰ διατηρῆται ὀνέπαφον ἐν τῷ διπλοτύπῳ βιθλίῳ, ἀφοῦ 

προηγουμένως σημειωθῇ μὲν ὑπ αὐτοῦ, ὅτι ἡ ἐν τῷ στελέχει πρᾶξις ἐνεγράφη 

δωρεὰν διὰ τοῦτον ἢ ἐκεῖνον τὸν λόγον, τὴν δὲ σημείωσιν ταύτην ὑπογράψη ὁ 

προϊστάμενος μετὰ δύο μαρτύρων. Εἴητε δὲ ἐπὶ τούτοις ὑγιαίνοντες ἐν Κυρίῳ. 
- 

᾿Εγκίκλιος Μ. Πρωτοσυγγ ελλ.ίας τῆς 24 Λὐγοίστου 1894, ἐπαναληπτικὴ τῆς ' 

κατὰ, ᾿Οκτώθριον 1889 ἐκδοβείσης, 
΄ 
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« να. . - ΄ » 

τοιοῦτο δὲ πιστοποιπτικὸν τῆς δημογεροντίας ἔγγραφον 
9 ’ . κ. ” . ” ’ Ἂ 

ἐπιθεθαιούμενον καὶ παρὰ τοῦ κατὰ τόπον ἀρχιερέως φέρει 

τὸ εὐπαράδεκτον παρά τε τῇ, Ἐκκλιισίᾳ καὶ παντὶ Ι{ριτηι- 

Γρ. Π.Σ. 91 Ἰουλίου 1815. 

Κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν καθεστὼς αἱ ὀρθόδοξοι Ἐκκλπσια- 

ρίῳ. 

στικαὶ ἀρχαὶ μετὰ τῶν δημογεροντιῶν ἐκδίδουσι τὰ πιστο- 

ποιπτικὰ γάμων, γεννήσεων, βαπτίσεων, ἀποθιώσεων καὶ 

βαθμῶν συγγενείας ἐπὶ τῇ βάσει ληξιαρχικῶν βιθλίων, ἴι ἐν 

ἐλλείψει τούτων, μαρτυριῶν ἐνόρκων κατὰ τὸν νενομισμένον 

ἐπὶ τοιούτῳ ἐγγράφῳ τύπον. Πρ. Μ. Σ. 34 Μαρτ. 18871. 

Κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν συνήθειαν τὰ πιστοποιπτικὰ 

συγγενείας συντάσσονται καὶ ὑπογράφονται ὑπὸ τῶν ὅπμο- 

γερόντων τῆς Κοινότητος, ἐν ἢ διαμένουσιν οἱ περὶ ὧν 

πρόκειται ἡ πιστοποίησις,τιθεμένης καὶ τῆς ἐγχωρίου σφρα- 

γίδος,τὰς δὲ ἐν αὐτοῖς ὑπογραφὰς ἐπικυροῖ ὁ τῖις κοινότητος 

ἱερεύς, οὗτινος τὴν ὑπογραφὴν ἐπικυροῖ ὁ κατὰ τόπους ἀρ- 

χιερεύς, καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν πὀιρεξουσίων δέον ἵνα 

παρίστανται καὶ δύο μάρτυρες, περιπλέον δὲ τοίτος μάρτυς 

ὅταν οἱ χορηγοῦντες τὴν πληρεξουσιότητα τυγχάνωσιν 

ἀγράμματοι,δὲν ἐπιτρέπεται δὲ ἵνα συμπεοιλαμθάνωνται δύο 

διάφορα ἔγγραφα ἐν τῷ αὐτῷ χάρτῃ, ἐπειδῖ δὲ τὸ προσα- 

χθὲν πιστοποιπτικὸν συγγενείας δὲν φέρει τοὺς ἀνωτέρω 

τύπους τὸ Συμθούλιον δὲν ἐνέκρινε τὴν ἐπικύρωσιν αὐτοῦ, 

ὡς παρατύπως συντεταγμένου. Πρ. Μ. Σ. 10 Ἴουλ. 1899. 

------- -ϐ 4 8 -- - 
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ΜΙΝΉΣΞΊἩΙΓΑ 

περ ὸ στ 

ΠΕΙΙΛΙΗΗΜ/ΙΣ 

[4 - κ 3 Ρ λ . - 

Σύστασις τῆς µνηστείας, ἀρραθὼν καὶ μνῄστρα. 

Λύσις τῆς µνηστείας. 

Ἡρόστιμα καὶ ἀποζημιώσεις μινηστείας. 
Ἐκύκλιοι περὶ μνηστείας. οµο οϱο ου ορ Πα 

κάν, 

Ἡ Ἱεροτελεστία οὖκ ἀπαιτεῖται ὡς στοιχεῖον ἀπαραίτη- 

τον τῖις μντιστείας, ἅτε μῖι οὔσης μυστηρίου ἀλλὰ συµφω- 

νίας πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ μυστηρίου (᾿Αρμ. Δ, α’, 1 καὶ 19). 

Μ. Σ. 90 (1866). 

|. Ἡ μνηστεία, ἤτοι ἵι ὑπόσχεσις μέλλοντος γάμου, ὀυνιδτᾶται 

τῇ. ἀμοιθαίᾳ τῶν ὀυναπτοµένων ὀυναινέδει, ὡς καὶ τῇ, τῶν ἐχόν- 

των αὐτοὺς ὑπεξουσίους, τελεῖται ὃ᾽ ἐγγράφως Τι ἀγράϑως, αὐτο- 

ποοδώπως Γι δι᾽ ἀντιπροδώπου γιετὰ Τι ἄνευ ἱερολογίας. 

Πᾶν ὅ,τι κωλύει τὸν γάμον κωλύει καὶ τῖνν μνπιότείαν ἐκτὸς τοῦ 

πενθίµου ἐνιαυτοῦ κατὰ τὸν νόμον καὶ τῆς ἀνηθότητος, ἔπιτοεπο- 

μένας τ. ἔ. τῖις μντιότείας ἀλλ᾽ ἄνευ ἱερολογίας μετὰ τὸ Ί ἔτος: 

κατὰ τῖν ἐγκύκλιον ὅμως τοῦ 1881 «φευκτέον τὰς ὃν ἀώρῳ ἥλι- 

κίᾳ προκαλουµένας μντιστείας». 

Ἔικ τῆς μνιιότείας δὲν τίκτεται ἀγωγῖι ἐπὶ τελέσει τοῦ γάμου, 

τίκτεται ὅμως τοιαύτηι ἐπὶ ἀποζημιώσει κατὰ τοῦ ἀρνουμένου ἄνευ 

εὐλόγου αἰτίας τῖιν τύλεσιν τοῦ γάμου, καταδικαζοµένου εἰς ἀπο- 

ζημιώσεις, ὅρα κατωτέρω ἓ 8. 

Ὁ ἀρραθὼν Τι τὰ μνήστρα συνίότανται κατὰ τῖνν ἐγκύκλιον τοῦ 

1508. εἰς δακτυλίδια ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν ἀξίας ἀναλόγου τῆς 

καταότάσεως τῶν μνπότειομένων. Δωρεαὶ δ᾽ ἕνεκα μνηοθτείας εἷ- 

ναι αἱ δωρεαὶ ὧν {ἵν κυριότης μετατίθεται εἰς τὸν παραλήπττιν, 

ιαθισταμέννι ἀμετάκλητος ἅμα τῇ τελέδει τοῦ γάμου. Αἱ δωρεαὶ 

αὗται ἀπαγορεύονται σήμερον κατὰ πὶνν ἐγκύκλιον τοῦ 1808. 
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Τὸ κατὰ τὴν μνπστείαν προικοσύμφωνον θεωρεῖται ὡς 

ὑπὸ ἀναθλητικὶνν αἴοεσιν γενόμενον, τὴνν ἰσχὺν καὶ τὸ κῦ- 

ρος λαμθάνον καὶ ἀπαιτητὸν γενόμενον διὰ τῖις ἐκτελέσεως 

τοῦ γάμου: κατὰ δὲ τὰς περὶ αἱρέσεων νομικὰς διατάξεις, 

ὅταν ἡ, ἐκπλήρωσις αἱρέσεώς τινος ἐκ τῖις ἐκθάσεως Τι μὴν 

τῖις ὁποίας ἐξήρτηται τὸ κῦρος τῖις συμθάσεως ἐμποδίζη- 

ται παρ΄’ ἐκείνου τῶν συμθαλλομένων,ὅστις ὠφελεῖται ἐκτῖις 

ματαιώσεως αὐτῖις, ὑποτίθεται ὅτι ἡ αἵρεσις ἐπληρώθη, ἡ 

δὲ σύμθασις θεωρεῖται τότε ὡσανεὶ ἐγένετο ἄνευ αἱρέσεως. 

Μ. Σ. 30 (1866). 

Κατὰ τὶνν ἐπικρατοῦσαν ἐκκλησιαστικὴν συνήθειαν μνῖι- 

στρα λέγονται οὐ μόνον τὰ κατὰ τὴν ὥραν τῖις μννστείας 

διδόμενα ἀλλὰ καὶ ἅπαντα τὰ κοινὰ δῶρα τὰ κοινῶς λεγό- 

μενα σπµαδιακά. Πρ. Ἱ. Σ. 18 ᾿Απριλίου 1808. 

᾿Ἐσφαλιιένως ἑρμπνεύει ὁ ἐκκαλῶν τὴν διάταξιν τοῦ νό- 

μου τὴν ὁρίζουσαν ὅτι αἱ μνπστεῖαι ὅσαι ἐγένοντο ὃν 

ἱερολογίας ἰσοδυναμοῦσι πρὸς τὸν γάμον, διότι ἡ διάτα- 

ἕξις αὔτιι δὲν προτίθεται ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἰσχυρίζεται οὗ- 

τος, ἀλλ ἔχει σχέσιν καὶ ἀναφορὰν εἰς ἄλλας νομικὰς συνε- 

πείας, καθ’ ἃς λυθείσης τοιαύτης μνηστείας ἐπέρχονται τὰ 

αὐτὰ μεταξὺ τῶν συγγενῶν τῶν τὴν μιντιστείαν Ζυσάντων 

ὅσα καὶ ἀπὸ τῶν γάμων κωλύματα. Ἱ. Σ. 16 (1889). 

Κατὰ τὸν νόμον μνιιστεία λογίζεται καὶ ἡν διὰ ὑιλῶν συμ- 

φώνων συναπτομένη, διὰ τούτου ὅμως ἐννοεῖται μνηστεία, 

ἵις ἡ σύναψις Ούναται ἵνα ἀποδειχθῇ: κατὰ δὲ τὴν περὶ 

τούτου ἐγκύκλιον τῖις Εκκλησίας τοιαύτνι εἶναι ἡ, συνα- 

πτοιιέντι ἐνώπιον τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμένου τῖις συνοι- 

κίας καὶ ἄλλων προσώπων,οὐχὶ δὲ ψιλοὶ λόγοι ἀναπόδεικτοι. 

Ἱ. Σ. 39 (1885). 
᾿Αρραθὼν θεωρεῖται πᾶν ὄντι εὐλογίᾳ τοῦ ἱερέως ἀνταά- 
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λάσσεται μεταξὺ τῶν μνηστευομένων τὶιν ὥραν τῖις συνά- 

ἵεως τῆς μνηστείας. Πρ. Ἱ. Σ. 19 Δόρίου 1885. 

Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ 1868 δὲν προὐτίθετο ἵνα τροποποιήσῃ 

τὸν περὶ ἀρραδώνων νόμον, τὸν ἐν ἰσχύϊ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 

ἀλλὰ νὰ δώσῃ ἁπλῶς ὑποθήκας καὶ νουθεσίας περὶ τοῦ 

τρόπου τῖις ἐν τῷ μέλλοντι συστάσεως τοῦ ἀρραθῶνος, 

ταῦτα δὲ πάντα πρὸς θεραπείαν καὶ πρόληψιν τῶν ἀτοπη- 

μάτων, ὅσα τέως εἶχον παρατηρηθῇ λαθόντα χώραν ἔν τε 

τῇ. συστάσει τῶν μνπστειῶν καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῶν. 

Ἱ. Σ. 51 (1886). 

Κατὰ τὸν νόμον ἡ μνηστεία δύναται ἵνα συστηθῇ καὶ 

διὰ ψιλῶν συμφώνων, ἔτι δὲ καὶ μεταξὺ ἀπόντων δι’ ἐπι- 

στολῖις (᾿Άρμεν. Δ, α΄, 2, 19, 90). Ηδη. 

Κατὰ τὴν ἐγκύκλιον τοῦ [868 μόνον τὸ δακτυλίδιον θεω- 

ρεῖται ὡς ἀρραθὼν καὶ τοῦτο ἐπιστρέφεται διπλάσιον ἐν 

περιπτώσει αὐθαιρέτου Δύσεως τῖις μνηστείας. 

Πρ. Μ. Σ. 15 Ἰουλίου 1881. 

Τὸ Συμθούλιον ἀπορρίψαν τὴν ἀπαίτησιν τῖις ἐκκαλού- 

σιις ὅπως λογισθῶσιν ὡς μνηστεία ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν τέ- 

λεσιν τῖις μνηστείας δοθέντα πρὸς τὸν ἐφεσίθλητον καὶ 

τοὺς οἰκείους αὐτοῦ, κατὰ τὴν ὑποθληιθεῖσαν πρωτοδίκως 

σιιµείωσιν, καὶ ἀποδοθῶσι διπλάσια, ἐνέκρινεν ἵνα μόνος ὁ 

δακτύλιος θεωρηθῇ, ὡς δοθεὶς λόγῳ ἀρραθῶνος. 

Πρ. Μ. Σ. 10 Μαρτίου 1888. 

Τὰ λόγῳ ἀρραθῶνος διδόμενα ἀμο:θαίως ψιλὰ σύμφωνα 

δέον νὰ συνίστανται εἰς δοκτυλίδια ἀξίας ἀναλόγου τῖις 

καταστάσεως τῶν μνηστευομένων καὶ ταῦτα μόνον λογί- 

ζονται ὁ καθ’ ἑαυτὸ ἀρραθών, ἐπιστρεφόμενος διπλοῦς ἐν 

περιπτώσει διαλύσεως τῖις μνηστείας. Μ. Σ. 119 (1888). 

Τῆς μνηστείας τελουµέντις καὶ ἐγγράφως καὶ ἀγράφως 
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καὶ διὰ ὑιλῶν συμφώνων, ὁ διϊσχυρισμὸς τοῦ ἐφεσείοντος 

περὶ τοῦ ὅτι ἐπὶ τοῦ προκειμένου παρανόμως τὸ Ἔκκλ» 

σιαττικὸν Δικαστήριον Προύσις παρεδέξατο μνηστείαν 

μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῖις ἀντιδίκου αὐτοῦ συναφθεῖσαν ἄνευ 

ἱερέως καὶ τῶν προκρίτων Μουδανίων, καὶ ἐναντίον πρὸς 

τὰς διατάξεις τῖς Ἐκκλιισίας διὰ τῖις ἐγκυκλίου τοῦ 1808, 

οὖκ ἔστιν ὀρθός, καθ’ ὅσον ὁ μὲν νόμος ῥητῶς διαγορεύει 

«καὶ ἐγγράφως καὶ ἀγράβως μνηστεία γίνεται» (Βασιλ.. 28, 

1.0), ἡ δὲ ῥηθεῖσα ἐγκύκλιός ἐστι διακανονιστικὴι καὶ οὐχὶ 
ἀνατρεπτικὶι τοῦ νόμου. Τ νι ΠΘΓΠ», 

ΕΙ 

Ἐπειδὴ οἱ ἱεροὶ καὶ θεῖοι νόμοι πρὸς ταῖς ἄλλαις αἰτίαις, 

ἐφ᾽ αἷς ἀξιοῦσι διαλύεσθαι τὶιν μνπστείαν μίαν τίθενται καὶ 

|. Ἡ λύσις τῆς μνηότείας ἐπέρχεται: 

Λ') Κατὰ πρόφασιν ἄμεμπτον, διὰ τοῦ θανάτου τοῦ ἑτέρου τῶν 

μνπότήρων, ἔνενκεν ἐπελθόντος κωλύματος πρὸς γάμον, δι᾽ ἁμοι- 

θαίας τῶν μνηστήρων ὀυναινέόεως καὶ μονομερῶς διὰ τῆς μεταμβ- 

λείας τοῦ ἑτέρου αὐτῶν ἕνεκεν εὐλόγου καὶ νομίμου αἰτίας. 

Τοιαῦται δὲ νόμιμοι αἰτίαι ἀναιτίως τὴν μνηστείαν λύουσαι εἶναι: 

α’, αἰόχρὰ ἣ ἄδωτος ἀναθτροφή: 

β΄, διαφορὰ θρησκείας ἢν δόγματος: 

Υ’, ἀνικανότης τοῦ μνποτοῦ πρὸς γάμον: 

δ΄, ἀθέτησις τῆς πρὸς τὸν μνηστῆρα πίότεως τῆς μνηστῆς. 

"Ενεκα τῶν λόγων τούτων λίεται μονομερῶς ἡ μνποτεία ἂν 

ὁ αἰτῶν τὴν λύσιν ἠγνόει αὐτοὺς κατὰ τὴν ὀύνανύιν αὐτῆς, 

ε’, παραφροσύντ τοῦ ἑτέρου τῶν μινηστῶν: 

ς΄, ἐπιδογῖι τοῦ μοναχικοῦ βίου ὑπὸ τοῦ ἑτίρου αὐτῶν: 

ζ’, ἀναθολῖι τῆς συνάψεως τοῦ γάμου ἄνευ εὐλόγου αἰτίας ἐπὶ 

μὲν τῶν ἐν τῇ αὐτῇ ἐπαρχίᾳ διαγόντων ὑπὶρ τὰ δύο ἔτη, ὑπὶ δὲ 

τῶν ἐν διαφόροις ὑπὲο τὰ τοία ἔτη’ 

ι΄, τύχιις ἐναλλαγὶι ἀπόρου καθισταμένου τοῦ ὑνὸς Τι ἀμφοτέρων 

τῶν μνηστήρων, 
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ἆ 
«ο 
ιθμοῦσι τὴν τῖις τύχες ἐναλλαγήν, ὁπότε δηλαδὴ δυστυ- 

-, ᾳ. περιπέσῃ θάτερον µέρος τῶν μνηστευομένων, καθὼς 

ἐπὶ τοῦ ὁπθέντος Χρυσανθάκη, συνέθη, τοῦτο μὲν διὰ δυσ- 

τυχίαν αὐτοῦ, νόμιμον οἶ σαν αἰτίαν εἰς διάλυσιν, τοῦτο δὲ 

προνοούμενοι τῆς ῥηθείσης μνπιστῖις αὐτοῦ Βιολέττας μετὰ 

τὴν πενταετῖι ὑπομονὴν μπκέτι κινδυνεύειν περαιτέρω κατὰ 

ὑυχὴν διὰ τὴν στέρησιν ἀνδρικῖς περιθάλψεως, κυθερνή- 

σεώς τε καὶ ζωοτροφίας αὐτῆς, δεῖν ἔγνωμεν διαζεῦξαι αὐ- 

τοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐκκλιισιαστικῶς. 

Γρ. Π. Σ. 1700 (Κ. Κριτίου σ. 940(. 

Ἡ περὶ μνπστείας Πατριαρχικὶν καὶ Συνοδικὶν ἐγκύκλιος 

τοῦ 1808 οὐδόλως προτίθεται τὶνν κατάργησιν τῶν προπ- 

Β’ Ἐξ ὑπαιτιότητος, ὅταν, μὴ ὑπάρχοντος ὑνὸς τῶν νομίμων 

τούτων λόγων, ὁ ἕτερος τῶν μντιστῶν λύει αὐθαιρέτως μνηστείαν. 

Καὶ εἰ μὲν ἐξ ὑπαιτιότητος θἀτέρου τῶν γινηστῶν λύεται ἃ µνιι- 

ὀτεία, ὁ ὑπαίτιος τῆς λύσεως ὅσον μὲν ἀδορᾶ τοὺς ἀρραθῶνας εἴτε 

στερεῖται τῶν δοθέντων, εἴτε ἀποδίδωσι διπλασίους τοὺς ληφθέντας, 

ὅσον δ’ ἀφερᾳ τὴν ἕνεκα μνπότείας δωρεάν, εἰ μὲν ἔλαθε τῖιν δω- 

ρεὰν ὀφείλει τῖιν ἐπιότοοφῖιν εἰς τὸν δόντα, εἰ δ᾽ αὐτὸς ἔδωκε, κυ- 

ροῦται ᾗ δωρεὰ καὶ εἰ ὑπεσχέθη, ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ὀκπλήρωσιν 

τῆς ὑποσχέσεως αὐτοῦ: εἰ δ᾽ ἄνευ ὑπαιτιότητος, τότε ἐπιστρέφονται 

ὑκατέρωθεν τὰ λγφθέντα εἴτε λόγῳ δωρεᾶς ἐδόθησαν εἴτε λόγῳ ἀρ- 

ραθῶνος, ἐκτὸς ἂν ἵν μνπότεία λύπται διὰ τοῦ θανάτου τοῦ µνιι- 

στῖοος, ὅτε ἡ μντιστή, ἂν ὀφιλήθν. ὑπ᾽ αὐτοῦ, διατηρεῖ τὸ Ίνμισυ 

τῆς δωρεᾶς, τοῦ ἑτέρου ἱιμίδεως περιερχομένου εἰς τοὺς συγγενεῖς 

τοῦ μνηστίϊρος. 

Ἡ λύσις τῆς μνηστείας γίνεται δ᾽ ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου 

Πνευματικοῦ Δικαστηρίου, ἀποφαινομένου περί τε τῖς ἐξ ὑπαιτιό- 

τιιτος ἣν μῖι λίόεως αὐτῆς καὶ περὶ τῆς ὑκπτώσεως τῶν δοθέντων 

ἀρραθώνων Τι ἀποδόσεως τοῦ διπλασίου τῶν ληφθέντων. Περὶ τῆς 

τύχτις τῶν δωρεῶν μνηστείας, περὶ προότίμων, καὶ περὶ ών 

μιώσεως δικάζουσι τὰ Μ, Δικαστήρια. 
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γουμένων νομικῶν διατάξεων, ἀλλά, πρὸς ἀποφυγὶιν συγ- 

χύσεως καὶ ζημιῶν εἰς τὸ μέλλον ἐν περιπτώσει διαλύ- 

σεως τῖις μνηστείας, ὁρίζει ὅπως τὰ λόγῳ ἀρραθῶνος διδό- 

μενα ἀμοιθαίως ψιλὰ σύμφωνα συνιστῶνται εἰς δακτυλί- 

δια ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν καὶ ταῦτα μόνον λογίζωνται ὁ 

καθ᾽ ἑαυτὸ ἀροαθών, ἐπιστρεφόμενος διπλοῦς ἐν περιπτώ- 

σει διαλύσεως τῖις μνηστείας παρὰ τοῦ μετανοοῦντος 

μέρους. Μ. Σ. 36 (1869) 19 (1971). 
Ἡ Ἱ. Σύνοδος κατιδοῦσα ὅτι τὸ τῇ νεάνιδι προσενεχθὲν 

ὑπὸ τοῦ θανόντος μνηστοῦ αὐτῖις δῶρον, ἐξασφαλισθὲν καὶ 

διὰ συμθολαίου, οὐδὲν ἄλλο ἦιν ἣν τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀρραθών,τοῦ- 

τον δὲ ἑκάτερον τῶν πειννστευμένων προσώπων ὕπεχρε- 

οὔτο ὑπὸ τοῦ νόµου ἐπιστρέφειν, διπλοῦν μὲν λόγῳ ὑπαι- 

τιότητος πρὸς τὴν τῶν ἀρραθῶνων διάλυσιν, ἁπλοῦν δὲ 

ἐὰν ἀφορμὴ μὲν πρὸς διάλυσιν μὶν ἐδίδετο, ἀλλ᾽ ὁ θάνα- 

τος ἕνα ἐκ τῶν μεμνπστευμένων ἀφήρπαζε, ἀπεφήνατο ὅτι 

δίκαιον ἐπιστραφῖιναι τὸν ἀροαθῶνα ἁπλοῦν ὡς προσενή- 

νεκται. Πρ. Ἱ. Σ. 39 Μαρτίου 1878. 

Κατὰ τὸν νόμον (᾿Αρμ. Δ, 6’, 1), τὸ παραιτούιιενον τῖις 

μνπστείας πρόσωπον καθυποθάλλεται μόνον εἰς τὴν ἀπό- 

δοσιν διπλασίου τοῦ ληφθέντος ἀρραθῶνος καὶ οὐχὶ εἰς 

ἄλλην τινὰ ἀποζημίωσιν συνῳδὰ δὲ τῷ νόιῳ τούτῳ καὶ ἡ 

κατὰ Ἰούλιον τοῦ 1808 ἐκδοθεῖσα Πατριαοχικὶν καὶ Συνο- 

δικὶν ἐγκύκλιος ἀπαγορεύει ὅλως ὅπως κατὰ τὸ διάστηµα 

τῖις µνπστείας γίγνωνται δωρεαὶ μεταξὺ! τῶν μνηστήρων, 

αἵτινες οὐδαμῶς λογίζονται ὡς ἀοραθὼν οὔτε ἐπιστρέφον- 

ται διπλάσιαι, ὁρίζει ὃ ὅπως ὁ ἀοραθὼν συνίσταται εἰς δα- 

κτυλίδια ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μεοῶν, ἀναλόγως τῖις κατα- 

στάσεως τῶν μνπστευμένων καὶ οὗτος μόνον ἐπιστρέφηται 

διπλάσιος ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς μνηστείας, καθὰ 
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ἀπεφήνατο ἐπὶ τοῦ προκειμένου καὶ τὸ ἐν τοῖς Πατριαρ- 

χείοις ᾿Εκικλιισιαστικὸν Δικαστήριον δι’ ἀπο}άσεως αὐτοῦ, 

παραπέμψαν τὰς περὶ ἀποζημιώσεως ἀπαιτήσεις τοῦ ἐνά- 

γοντος ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου δικαστηρίου τῶν Πατριαρ- 

χείων, ὅπερ ἐστὶ τὸ Συμθούλιον τοῦτο’ ἀλλ᾽ ἐπειδὶι ἐν τῇ 

περιστάσει ταύτῃ ὁ ἐναγόμενος οὐχὶ μόνον δὲν ἐζήτησε 

τὴν διάλυσιν τῆς μνηστείας, ὡς συνήθως συμθαίνει, δηλο- 

νότι εἴτε δι’ ἀγωγῆς ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου δικαστηρίου, 

εἴτε δι᾽ ἁπδῖις κἂν εἰδοποιήσεως, ἀλλὰ προσδιορίσας καὶ 

τὴν Πιιέραν τῖις τελέσεως τῶν γάμων αὐτοῦ μετὰ τῖις ἀδελ- 

φῖις τῶν ἐναγόντων καὶ λαθὼν τὴν συμφωνπθεῖσαν μεταξὺ 

αὐτῶν χρπματικὶιν προῖκα, ἐνεργήσας δὲ καὶ τὴν ὑπὸ τῶν 

Πατριαρχείων ἔκδοσιν τῖις ἀδείας τοῦ γάμου, ἐνῷ τὰ πάν- 

τα Ίισαν ἕτοιμα, αἴφνιις τῇ, προτεραίᾳ τῶν γάμων παραλα- 

θὼν ἑτέραν νεάνιδα μετέθη κρυφίως ἀλλαχοῦ, οὕτω δὲ γε- 

νόµενος παραίτιος προσθολῖις τῖις ὑπολήψεως τῖις νεάνι- 

δος καὶ ζημίας οὐ μικρᾶς τοῖς ἐνάγουσιν ἀδελφοῖς αὐτοῖς, 

εἶναι δίκαιον ἵνα ἀποζημιώση αὐτούς. Μ.Σ. 84 (1875). 

᾿Εγκρίνεται συνοδικῶς ἡᾗ τῇ, αἰτήσει τοῦ Μητροπολίτου 

Ιζρήτης συνταχθεῖσα ῥήτρα, δι᾽ ἧς δηλοῦται ὅτι ἐν περι- 

πτώσει θανάτου τοῦ μννιστῖιρος, τὰ μὲν λόγῳ ἀροαθῶνος 

δοθέντα τῇ μνπιστῇ ἐπιστρέφονται, τὰ δὲ δωρηθέντα ἁπλῶς 

ἐὰν ἐδόθησαν ἄνευ ὅρου καὶ ἐξαιρέσεώς τινος δὲν ἐπιστρέ- 

φονται. | Πο. Ἱ. Σ. 5 Ἰουνίου 1876. 

Λυθείσης τῖις μνηστείας διὰ τοῦ θανάτου θἀτέρου τῶν 

μεμνπιστευμένων τὰ δοθέντα λόγῳ ἀρραθῶνος ἀποκαθί- 

στανται κατὰ νόμον. Ἐπίσης δὲ καὶ τὰ τῖις μνηστείας δῶ- 

ρα ἀποδίδονται, ἐκτὸς ἐὰν ὁ μνηστὴρ ἐφίλησε τὴν μνηστὴν 

ἐν τῷ τῖις μνηστείας καιρῷ καὶ ἐπῖιλθεν ὁ θάνατος, ὅτε τὸ 

Ίνμισυ τῖις δωρεᾶς ἀνατρέπεται καὶ τὸ ἥμισυ ἔχει ἡ ζῶσα 
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μνπιστὴ (Αρμ. Δ, γ΄, 9). Ἡ δὲ διάταξις τοῦ νόµου, ἣν ἐπι- 

καλεῖται ἡ ἐκκαλουμέντι ἀπόφασις (’Δομ. αὐτόθι 5 9), καθ’ 

ἣν αἱ δωρεαὶ μνηστείας ἠδύναντο ἴνα συσταθῶσι καὶ ὑπὸ 

ἀνατρεπτικὶιν αἵρεσιν, ἐστὶ κατπργηιμένη καὶ κατὰ πλάνην 

παρελήφθη ἐν τῇ ἑξαθίόλῳ, ὡς ἐξάγεται ἐκ τῖις ἀμέσως 

ἑπομένης διατάξεως, αὐτόθι 8 ὃ, καθ’ ἣν ἐὰν ἡ πρὸς μνη- 

στὶιν δωρεὰ γένηται ὑπὸ αἵρεσιν τοῦ νὰ ἰσχύῃ αὔτιι ἐὰν 

τελεσθῶσιν οἱ γάμοι, ἡ δωρεὰ ἄχρηστός ἐστι καὶ ἐν τοιαύ- 

τη, περιπτώσει. ΜΝ. Σ. ὃ, 13. {1871}. 

Ἐν περιπτώσει λύσεως τῖις μνηστείας διὰ τοῦ θανάτου 

θἀτέρου τῶν μεμνπστευμένων τά τε δοθέντα λόγῳ ἀρρα- 

θῶνος, καὶ τὰ τῖις μνηστείας δῶρα ἐπιστρέφονται κατὰ τὸν 

νόμον ἑκατέρωθεν. | Μ..Σ. 9 (1819), 

"Απαξ µνπστείας συστάσης οὐ λύεται αὕτη δι᾽ αὔτοδου- 

Δίας παρανόμου. Μ. Σ. 891 (1883). 

Οὐδαμοῦ τῶν περὶ διαλύσεως τῆς μνηστείας διατάξεων 

τοῦ νόμου ὁρίζεται ὅτι ἡ μνηστεία δὲν ἐπιτρέπεται ἐκτὸς 

νομίμων λόγων, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐκ τῶν σχετικῶν διατά- 

ξεων τοῦ νόμου, (᾿Άρμ. δ΄, Δ΄ καὶ Β΄), ἐξάγεται σαφῶς ὅτι 

ὅστις τῶν μνηστήρων ἐλεγχθῇ παραίτιος τῖι λύσεως τῖις 

μνπστείας ἄνευ οὐδενὸς νομίμου καὶ βασίµου λόγου ὑπό- 

κειται εἰς ὁπτὰς ἀποζημιώσεις, ὑπάρχουσι δὲ καὶ λύσεις 

μνπστείας, αἵτινες ἐπιτρεπόμεναι ὑπὸ τοῦ νόµου καθιστῶῷ- 

σιν ἀζήμιον τὸν τούτων παραίτιον. Ἱ. Σ. 16 (1889), 

Οὐδαμοῦ τῶν διατάξεων τοῦ Βυζαντινοῦ δικαίου ἀπαντᾶ 

διάταξις χορηγοῦσα δικαίωµα ἀγωγῖις τῖις μνηστῖις πρὸς 

σύναψιν γάμου καὶ ἑπομένως τὸ διαληφθὲν δικαστήριον 

δὲν ἠδύνατο ἐναντίον τοῦ νόμου νὰ ἐπιδάλῃ τῷ ἐφεσείον- 

τι τὶνν ὑποχρέωσιν τῖις τελέσεως τοῦ γάμου, τόσῳ μᾶλλον 

ὅσῳ τὸ ζήτημα τοῦτο ἐτέθη ἁρμοδίως ἐν τῷ Πνευματικῷ 
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Συμθουλίῳ, ἐξαντληθέντος ἐν αὐτῷ παντὸς μέσου συνδιαλ- 

λαγῖις ἓν πειθοῦς, ὡς ἐξάγεται ἐκ τής ἐπικαλουμένηις ἀπο- 

φάσεως. Μ. Σ. 19 (18859). 

Κατὰ τὰ ἐν ταῖς πλείσταις ἐπαρχίαις τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Θρόνου γινόμενα, αἵ τε συνάψεις Ἱνπστείας καὶ αἱ λύσεις 

αὐτῶν λαμθάνουσι χώραν τῇ, πρωτοθουλίᾳ τῶν γονέων καὶ 

οὐχὶ τῇ τῶν ὑπεξουσίων τέκνων, τοῦτο δὲ καὶ ἐν τῇ ἐπαρ- 

χία Κυζίκου γίγνεται. Ἱ. Σ. 91 (1885). 

Σιωπηρὰ ἁύσις τῖις μνηστείας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπέλ- 

θη ἄνευ ἀποφάσεως τῖις ἁομοδίας ἐκκλπσιαστικῖις ἀρχῖις, 

ὡς λίαν ὀρθῶς τὸ πρωτόδικον δικαστήριον παρεδέχθη. 

Ἱ. Σ. 91 (1888). 

Τὰ γινίιστρα μετὰ τὸν θάνατον τοῦ μνπστῖιρος ἐπιστρέ- 

φονται τοῖς συγγενέσι τούτου, ἂν ὑπάρχωσι τοιοῦτοι. 

Πρ. Ἱ. Σ. 13. Σόρίου 1885. 
’ 

Κατὰ τὸν νόμον ἡ μνηστεία λύεται ὅταν ἐπέλθῃ µεταμέ- 

λεια ἐπὶ τῇ συνάψει τοῦ γάμου, ἐπειδὶν δὲ ἐκ τῖις γενομένης 

ἐνώπιον τῖις Ἱερᾶς Συνόδου συζητήσεως τῖις ὑποθέσεως 

καὶ ἐς τῖις ἐνώπιον τοῦ πρωτοδίκου δικαστηρίου διαδικα- 

σίας, ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐπείσθη ὅτι ἡ μεταμέλεια ἐγεννήθη εἰς 

ἀμφότερα τὰ διάδικα μέρη, οὕτως ὥστε ὁ μὺν ἐφεσείων 

ἐζήτει συνεχεῖς ἀναθολὰς πρὸς τέλεσιν τοῦ γάμου, ἐνῷ 

Ἰιθύνατο ἵνα ἀποφύγη ταύτας ὁ ὃ’ ἐφεσίθλητος ἐνῷ. τιδύ- 

νατο ἵνα ἀποδεχθῆ ταύτας ἢ ἐκ συμφώνου μετὰ τοῦ ἐφε- 

σείοντος ὁρίσῃ τὸν χρόνον τῖις τελέσεως τοῦ γάμου, ἠρνή- 

θη. ἵνα πράξῃ τοῦτο ἐπὶ διαφόροις προφάσεσι, ἐπειδὶν κατὰ 

ταῦτα τὸ πρωτόδικον δικαστήριον οὐχὶ καλῶς διέλυσε τὴν 

μνπιστείαν ἐξ ὑπαιτιότιιτος τοῦ ἐφεσείοντος, ἐνῷ ἔδει νὰ κιι- 

ρύξῃ ταύτιιν διαλελυμέντιν ἐκ μεταμελείας ἀμφοτέρων τῶν. 

μερῶν, διὰ ταῦτα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀκυροῖ τιν πρωτόδικον 
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ἀπόφασιν καὶ κπρύσσει διαλελυ.μένην τὴν μνηστείαν ἄνευ 

ὑπαιτιότπτος οὐδετέρου τῶν μερῶν. Ἱ. Σ. 58 (1880). 

[Εἶναι μὲν ἀληθὲς ὅτι ἡ μνηστεία λύεται κατὰ τὸν νόμον 

τῇ γνώμη τοῦ ἐπιτρόπου καὶ τῖις ὑπεξουσίου μνιιστῖις, ἐν 

τούτοις ὅπως ἡ λύσις γένηται ἄνευ ἐπιζημίων διὰ τὴν 

μνιιστὴιν συνεπειῶν δέον νὰ ὑπάοχῃ νόμιμος πρὸς τοῦτο 

λόγος. Ἱ. Σ. 01 (1887). 

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ἡ μνπστεία λύεται οὐχὶ συνε- 

πείᾳ τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου ὁριζομένων λόγων, ἀπαραιτήτως 

ἀπαιτεῖται ἵνα καθορισθῆ, καὶ τίς ὁ ὑπαίτιος τῖις τοιαύτης 

λύσεως, ὃν ἐπιθαρύνουσιν αἱ ἐπιζήμιοι αὐτῖις συνέπειαι. 

Ἱ. Σ. 67 (1887). 

Ὑποθληθέντος τῷ πρωτοδίκῳ δικαστηρίῳ πρὸς ἀπόδει- 

ξιν τῖις οἰκειοθελοῦς μεταξὺ τῶν δύο μερῶν λύσεως τῖις 

μνιιστείας ἐγγράφου, ἐν ᾧ πρὸς τῇ ὑπογραφῆ τῖις ἐφεσιθλή.- 

του ὑπάρχουσιν ὑπογραφαὶ τεσσάρων μαρτύρων βεθαιούν- 

των τὴν Δαθοῦσαν χώραν λύσιν, ἔδει τὸ ποωτόδικον δικα- 

στήριον ἵνα μὶι μόνον περιορισθῇ εἰς ὅ,τι ἔπραξεν ἤτοι ὕπο- 

χρεώση τὴν νῦν ἐφεσίθλητον ἵνα ἐπὶ ἰδιαιτέρου χάρτου 

γράψῃ τὸ ὄνομα αὐτῖις καὶ ἐκ τῖις ἀνομοιότιτος τῖις ὑπο- 

γραφῖις ταύτης πρὸς τὴν ἐν τῷ εἰοπιιένῳ ἐγγοάφῳ ἐξαγά- 

ΥΠ τὶιν πλαστότιιτα τούτου, ἀλλὰ προοκαλέσπ καὶ ἐξετάσῃ 

καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ ὑπογεγοαμμένους μάοτυρας, τούτου δὲ 

μὶν γενομένου, ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις παρουσιάζει σπου- 

δαίαν ἔλλειψιν ἐπανορθωτέαν καὶ ἀκυρωτέα ἑπομένως τυγ- 

χάνει. Ἱ. Σ. 19 (1888). 
Ὑπούλιθείσης ἐνώπιον τοῦ πρωτοδίκου δικαστηρίου, 

καθὰ ἐκ τῶν πρακτικῶν αὐτοῦ ἐξάγεται, τῖις ἐνστάσεως ὅτι 

ἡ. νῦν ἐφεοίόλητος οὐδὲν ἔχει δικαίωμα ζητεῖν τὴν ἐξ ὑπαι- 

τιότητος τοῦ νῦν ἐφεσείοντος λύσιν τῖις μνηστείας, καθόσον 
ϱ) 7 
«( 
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αὔτιι συνῖιψεν ἑτέραν, τὸ πρωτόδικον δικαστήριον οὐδόλως 

προέθνι εἰς τὶιν ἐξέτασιν τῖις ἐνστάσεως ταύτης, οὐδὲ ποιεῖ- 

ται ταύτης μνείαν ἐν τῇ. ἀποφάσει αὐτοῦ, τοῦτο δὲ τυγ- 

χάνει σπουδαία ἔλλειψις ἧς ἕνεκα ἀκυρωτέα ἐστὶν ἡ ἐφε- 

σιθαθλομένη ἀπόφασις. Ἱ.Σ, 19.[4888). 

Ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐφεσείοντος ὅτι καὶ ἐπὶ τῇ ὑποθέσει 

ὅτι ὑπῖρξε ιινηστεία, ἡ ἐπὶ μακρὸν χρόνον παράτασις διέ- 

λυσε ταύτιιν, οὖκ ἔστιν ὀρθός, καθόσον οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ 

προκειµένου ἡ ἐνάγουσα οὐκ ἦν ἡ αἰτία τῖις ἀναθολῖις, 

ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡ πάροδος τοῦ χοόνου τῖις 

μνπστείας δὲν δικαιολογεῖ τὸν μνηστῖιρα ἀλλὰ τὴν μνη- 

στήν, «εἰ δὲ ὑπέρθηται, λέγει, δύναται ἡ κόρη ἑτέρῳ συν- 

άπτεσθα:» Βασιλ.. (2.91) 10. Ἱ. δ. εθθίθθι 

Καὶ οἱ ἕτεροι ἰσχυρισμοὶ τοῦ ἐφεσείοντος ὅτι τὸ πρωτό- 

δικον δικαστήριον ποιεῖται σύγχυσιν μνήστρων καὶ δωρεῶν 

καὶ ὅτι ὤφειλεν αὐτεπαγγέλτως ν᾿ ἀπορρίψη, τὸ περὶ δα- 

κτυλίου ὡς σήματος τοῦ ἀρραθῶνος προσαχθὲν πιστοποιη- 

τικόν, διότι κατὰ τὴν ἐνώπιον τῖις ᾿Εφοροδημογεροντίας 

γενομένην συζήτησιν, ἐθεωοήθι ὡς σῖιμα ἀρραθῶνος ἓν 

χρυσοῦν ὡρολόγιον, ἐκτιμπθὲν ἀντὶ 5 λιρῶν καὶ οὐδὲν εἰς 

τοῦτο ἀντέταξεν ἡ ἀντίδικος αὐτοῦ, κατὰ δὲ τὰς διατάξεις 

τῖις ἐγκυκλίου τοῦ 1808, σῖιμα µνπστείας δὲν δύναται νὰ 

Ίιναι ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος Τν μόνον δακτύλιος ἀξίας τὸ πο- 

λὺ μιᾶς λίρας, εἰσὶν οὐχὶ ὀρθοί, καθόσον τὸ μὲν ἐν τῇ δη- 

μογεροντίᾳ γενόμενον, ὡς ἐκτὸς τοῦ δικαστηρίου, οὐδεμίαν 

δύναται νὰ ἔχῃ σημασίαν, σῖιμα δὲ μνηστείας κατὰ τιν νο- 

μολογίαν τῖις Ἱεοᾶς Συνόδου δύναται νὰ θεωρηθῇ, τὸ δι- 

δόμενον κατὰ τὴν μνπστείαν εἴτε δακτύλιος εἶναι τοῦτο εἴ- 

τε ἕτερόν τι, ἐπὶ δὲ τοῦ προκειμένου ἣ ὕπαρξις τοῦ δακτυ- 
[4 ε ή - - ε . - ’ 

λίου, ὡς σήματος ἀρραθῶνος, μαρτυρεῖται ὑπὸ τριῶν μαρτύ- 
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ρων ἐνπλίκων καὶ μὴν ἐξαιρουμένων ὑπὸ τοῦ νόμου, ἡ δὲ 

λεγομένη σύγχυσις τῶν μνήστρων καὶ δωρεῶν οὐκ ἔχει καὶ 

καὶ αὕτη χώραν, καθόσον ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις σαφῶς 

διακρίνει ταύτας ἀπὸ ἐκείνων, καταδικάσασα τὸν τότε μὲν 

ἀνακόπτοντα νῦν ὃ’ ἐφεσείοντα εἰς τὴν ἀπώλειαν τῶν ὅσων 

ἔδωκε μνήστρων, τὴν καταθολὶν εἰς διπλοῦν τῖις ἀξίας 

τοῦ δακτυλίου ἀρραθῶνος καὶ τὶιν ἐπιστροφὴν Τι αὐτουσίων 

ἴι τοῦ ἀντιτίμου τῶν ὅσα πλὶιν τούτων ἔλαθεν οὗτος. 

Ἕ Ὁ, ος {8581} 

Ἡ ἐφεσείουσα καίπερ εἶχε νόμιμον ὑπὲρ αὐτῖις λόγον 

διαλύσεως τῖις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου μνηστείας αὐτοῦ, τὴν 

κακὶιν αὐτοῦ ἀναστροφήν, οὐχ ἧττον προθᾶσα αὐθαιρέ- 

τως εἰς διάλυσιν ταύτης διὰ τῖις µετ ἄλλου προσώπου συνά- 

ψεως γάμου, ἄνευ νομίμου ἐπιδιώξεως τοῦ δικαίου αὐτῖις 

καὶ λύσεως τῖις προὐπαρχούσης νηστείας, φανερῶς δεί- 

κνυται ὅτι τυγχάνει καὶ αὕτη ὑπαίτιος τῖις διαλύσεως τῖις 

ἐν λόγῳ μνηστείας, καθόσον ἀφοῦ ὁ συνάπτων ἑτέραν µνιι- 

στείαν κατὰ νόμον, μὴν διαλυθείσης τῖις πρώτης νομίμως, 

θεωρεῖται αὐθαιρέτως ἀποχωρῶν τοῦ τῖς μνηστείας συ- 

ναλλάγματος, πολλῷ δὴν μᾶλλον κρίνεται ὑπαίτιος τῖις δια- 

λύσεως τῖις μνηστείας ὁ συνάπτων γάμον μετ᾽ ἄλλου, μὴ 

κπρυσσοµέντις πρότερον ἁρμοδίως διαλελυμένης τῖις προῦ- 

παρχούσης μνηστείας. Ἱ 51 {6883}. 

Ὀρθῶς καὶ δικαίως ἡ πρωτόδικος ἀπόφασις διέλυσε τὴν 

μνιιστείαν, καθ’ ὅσον ὁ νῦν ἐφεσείων ἀνέθαλε τὴν τέλεσιν 

τοῦ γάμου ἐπὶ διετίαν, παρὰ τὰ μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῖις ἰδίας 

ἀντιδίκου συμπεφωνημένα, ὅπως μετὰ εὐαρίθμους ἡμέρας 

ἀπὸ τῖις συνάψεως τῖις ιινχστείας τελεσθῇ τὸ μυστήριον τοῦ 

γάμου. Ἱ. Σ. 160 (1894). 
Νόμιμός ἐστιν ἡ περὶ ἐπιστροφῖις παρὰ τοῦ ἐναγομένου, 
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ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ὁποίου ἐλύθη ἡ προκειμένη μνηστεία, 

διπλοῦ τοῦ ἀοραθῶνος καὶ ἡ περὶ ἀπωλείας τοῦ δοθέντος 

ὑπ᾽ αὐτοῦ δακτυλίου καὶ τοῦ λόγω προγάιιου δωρεᾶς 

ἱ'ελλίου. Μ. Σ. 800 (1590). 

ο 8ο) 

Συνεπείᾳ ἐρωτήσεως τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης ἐὰν 

νέος τις διαφθείρῃ. νέαν τινὰ μὴ ὑπαρχούσης μεταξὺ αὖ- 

τῶν μνιιστείας, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ ὑποσχέσει ὅτι θέλει νυμφευθῇ 

αὐτήν, εἶτα δὲ μεταμεληθεὶς ἀποποιεῖται τὸν γάμον, τί δέον 

γενέσθαι ἐν τοιαύτη περιπτώσει, ἐνεκρίθιι ἡ ἔκδοσις ἐπι- 

στολῖις διαγορευούσιις ἵνα ἐνεργῶνται τὰ ἐν τῷ βιθλ. ΣΤ. 

κεφ. 1 5 5 τοῦ ᾿Αρμενοπούλου διαλαμθανόμενα, ἴντοι ὅπως 

ὑποθάλληται ὁ νέος εἰς ἀνάλογον τῖις καταστάσεως αὐτοῦ 

πρόστιμον πρὸς τὴν ἐξαπατηθεῖσαν κόρην. 

Πρ.]. Σ. 19 Ἑθρίου 185} 

Ὁ ἐναγόμενος κατοι«ισας ἐπί τινα χρόνον ἐν τῇ οἰκίᾳ 

τῖις ἐναγούσπς, μετὰ τῖις θυγατρὸς τῆς ὁποίας ἧτο οὗτος 

συνδεδεμένος διὰ μνηστείας, λιθείσις ἀκολούθως ὑπὸ τοῦ 

Ἰδιοκλγισιαστιακοῦ Δικαστποίου,περιθαδπόµενος δὲ καὶ δια- 

τρεφόμενος μετὰ τοῦ τέκνου αὐτοῦ εἶναι ὑπόχρεως νὰ 

ἀποδῷ ταύτη ἔξοδα διατοφῖις καὶ περιθάλψεως αὐτοῦ τε 

καὶ τοῦ τέννου αὐτοῦ. Μ. Σ. 14 (1879). 

1. Κατὰ τῖν 18 Νεαρὰν τοῦ Λέοντος ἐπιτρέπεται όυνομολόγιιδις 

ποινικΏῆς ὀτιτρας ὂν περιπτώσει ἀθετήσεως τῆς μνηστείας, εἰς ταύ- 

την δὲ καταδικάζεται ὁ ἄνευ νομίμου λόγου ἀποποιούμενος τὶνν 

ἐκτέλεσιν τῆς μνηστείας. ᾿Λλλὰ καὶ ποινικῆς ῥτιτρας μῖι ὀυνολμολο-- 

Υπθείόπς ὁ ἀποποιούμενος τίιν ἐκ τῆς μνιιότείας ὑποχρέωδιν τοῦ 

πο ο εδ, ρολο Ἂν αν "ποσο --,-ε-ῳ ω 

Αν 
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Ὁ ἐναγόμενος προσθαλὼν διὰ τῆς ἐν λόγῳ αὐθαιρέτου 

καὶ ἄνευ αἰτίας λύσεως τῖις μνηστείας τῖιν οἰκογένειαν ταύ- 

τιν καὶ ἰδίᾳ τὴν νέαν, ἧς ἡ μέλλουσα ἀποκατάστασις κα- 
Ἡ 

, 

θίσταται δύσκολος, εἶναι δίκαιον ἵνα καὶ ἕνεκα τούτου ἀπο- 

ζημιώση αὐτήν. Μ. Σ. 84 (1875). 

Ὁ ἐναγόμενος μετὰ ἐννεάμπνον πινπιστείαν μετὰ τῖις ἑνα- 

γούσης ἐγκατέλειπεν αὐτὴν ἄνευ λόγου, ὡς ὑπαίτιος δὲ 

τῖις λύσεως τῆς ιινηστείας ὑπόκειται πρὸς τῇ ἀπωλεία τῶν 

δοθέντων τῇ μνηστῇ αὐτοῦ δώρων καὶ εἰς ἀποζημίωσιν 

αὐτῖις δ:ὰ τὰς ζημίας καὶ τὴν ἠθικὴν προσθολήν, ἧς ἐγένε- 
, . ᾽ ΄ 

το παραίτιος πρὸς αὐτήν. ΝΜ ἘΠΕ 

Ὁ ἐναγόμενος μετὰ ἑξαετῖ μνηστείαν μετὰ τῖις θυγα- ο. ιν 5 | ἐ γ 
. ο ᾽ ’ 2 . ”» ΄ ν ; - η) 

τρὸς τῖις ἐναγούσις ἀρνπθεὶς ἄνευ λόγου νὰ σνζευχθῇ, αὖ- 

τήν, ὑπαίτιος ὃ οὕτω ὧν τῖις λύσεως τῖις μνηστείας, ἐκτὸς 

τῖς ἀπωλείας τῶν παρ᾽ αὐτοῦ δοθέντων εἰς ἀρραθῶνα ἢν 

δωοεὰς μνπηστείας καὶ τῖις ἐπιστροφῆς τοῦ διπλασίου τῶν 
᾽ ᾽ - / ε / . ᾽ 2  μ ΄ 

παρ᾽ αὐτοῦ ληφθέντων, ὑπόκειται καὶ εἰς ἐπανόρθωσιν πά- 

σις, ζημίας, ἧς παραίτιος ἐγένετο τῷ ἑτέρῳ, καὶ τὶιν ἐπίδο- 

σιν πάσης δαπάνης Ἶι πρόξενος ἐγένετο. 

Μ. Σ. 19 (1871). 
Πᾶσα αὐθαίρετος λύσις τῆς μνηστείας ἐπιθάλδει νομί- 

. Ζ ᾱ . / 3 Ζ / ς 

ως προστιμον τῷ την μνπστειαν ἀνατοξποντ!, οπερ υπο 

ἐθίμου ἰσχύοντος ἐν Μιτυλήντ, καὶ κεκυρωμένου διὰ πα- 

ὀυνάναι τὸν γάμον, καὶ ὀντεῦθεν προξενῶν ὑπαιτίως τῷ ἑτέρῳ ζη- 

μίαν, ὀνέχεται εἰς ἀποζπμίωθιν κατὰ τοὺς Ν. 105 « 10 Π. καὶ Ν. 43 

Π. (50, 17), ὑποχρεοῦντας τὸν ἀθετοῦντα ὑποχοέωσιν ἐπὶ ἐπιχειρή- 

ο: πράξεως καὶ ἐπενεγκόντα οὕτω τῷ ὑτέρῳ ζημίαν εἰς ἐπανόρθω- 

όιν αὐτῆς. Απ. ᾿Αρ. Πάγου 50 (1886], 
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τριαρχικοῦ καὶ συνοδικοῦ σιγιλλιώδους γράμματος! ὁρίζε- 

ται εἰς 90 δ/ᾳ ἐπὶ τῖις συμφωνηθείσης προικός. 

Μ. Σ. 91 (1889). 

Ἡ συμφωνία ποινικῖς ῥήτρας ἐπὶ ἀνατροπῇ μνηστείας 

δὲν ἀντίκειται εἰς ῥητὰς διατάξεις τοῦ Βιζαντινοῦ δικαίου, 

ὡς ἰσχυρίζεται ὁ ἐφεσείων, διότι ἐν ᾿Αρμενοπούδῳ (Δ. Α. 

94) ὑπάρχει ῥητὶν διάταξις ὑποχρεοῦσα εἰς πληρωμὴν 

προστίμου τὸν ἀνατρέποντα τὴν μνπστείαν, ἡ δὲ 18 Νεαρὰ 

τοῦ Λέοντος διατάσσει τὴν συνομολόγησιν ποινικῖις ῥήτρας 

καὶ καθίστησι τὴν μὴ ἐκπλήρωσιν τῖις περὶ τὸν γάμον ὑπο- 

σχέσεως ἐπιζήμιον εἰς τὸν ἀθετοῦντα ταύτην. 

ΜΝ. Σ 43 (48984) 

Οὐδεμία ὑπάρχει νομικὴ διάταξις ὑποχρεοῦσα τὸν ὑπαί- 

τιον τῆς λύσεως τῆς μνηστείας εἰς ἠθικὴν ἀποζημίωσιν, 

ἐκτὸς ἐὰν συνωμολογήθη μεταξὺ τῶν συνομολογησάντων 

τὴν μνγστείαν ποινικὶν ῥήτρα, ἡ δὲ νομολογία τῶν Δικα- 

στηρίων, ἣν ἐπεκαλέσατο ὁ ἐνάγων, ὡς ἐφαρμοζομένην ἐν 

ὁμοίαις περιπτώσεσι δὲν εἶναι νόμος ὑποχρεῶν τὸ Συμθού- 

λιον εἰς παραδοχὴν αὐτῖις. Μ. Σ. 44 (1885). 

Ἡ μνηστεία εἶναι συνάλλαγμα Τι σύμθασις δι’ οὗ οἱ συµ- 

θαλλόμενοι συνομολογοῦσι μετ’ ἀλλήλων τῖιν μέλλουσαν 

σύναψιν γάμου, κατὰ δὲ τὰς γενικὰς τοῦ δικαίου ἀρχάς, 

πᾶς ὁ συμθληθεὶς καὶ ἀθετῶν τὶιν σύμθασιν αὐτοῦ ὑπόκει- 

ται εἰς ἀποζημίωσιν, ἀπέναντι ἐκείνου πρὸς ὃν συνεθλήθηι, 

|. Τὸ ἐν λόγῳ πατοιαρχικὸν καὶ ὀυνοδικὸν σιγιλλιῶδες ὃν μεμ- 

θράναις γράμμα ἐξεδόθη κατὰ Νούμθριον τοῦ 1815 πρὸς ἐπικύρω- 

ὁιν, κράτυνόιν καὶ ἐμπέδωσιν τῆς ὑπὸ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως 

Μιτυλίνης γενομένης θεσμοθεδίας περὶ ἀρραθώνων, τῆς ἐν 10 

ἄρθρ. περιλαμθανουένης, ΄ 
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καὶ δύναται μὲν τὸ τῖις μνηστείας συνάλλαγμα νὰ διαλυθῇ 

διὰ τῖις μονομεροῦς τῶν μνπστευθέντων μεταμελείας,καθό- 

τι οὐδεὶς ὑποχρεοῦται ἣν ἐξαναγκάζεται ἄκων εἰς σύστασιν 

τοῦ γάμου, ἐν τοιαύτῃ ὅμως περιπτώσει τὸ ἀποπειούμενον 

τὸν γάμον πρόσωπον, ἐὰν ἄλλως δὲν ὑπάρχῃ. νόμιμος αἰ- 

τία πρὸς τοῦτο, ὑπόκειται ἐκτὸς τῖις ἀπωλείας τῶν ὅσων 

τιχὸν ἔδωκε λόγῳ ἀρραθῶνος καὶ εἰς τὰς πρὸς τὸ ἕτερον 

ἀποζημιώσεις,άναλόγως τῖις κοινωνικῖις αὐτοῦ θέσεως κατὰ 

τὴν 18 Νεαρὰν τοῦ Λέοντος, ὅτι δὲ ἡ ἐνάγουσα ἕνεκα τῶν 

προπαρασκειῶν τοῦ γάμου ὑπέκυή εν εἰς ζημίας εἶναι ἀδια - 

φιλονείκητον, ἄλλως δὲ ἡ τοιαύτη, ἀποζπμίωσις οὐδόλως 

ἀντίκειται εἰς τὸ πνεῦμιι τῖις ἐγκυκλίου τοῦ 1808,ήτις σκο- 

ποῦσα τὴν ποοφύλαξιν τῶν νεανίδων ἀπὸ συνεπειῶν ἐπι- 

θλαθῶν καὶ δυσαρέστων ἕνεκα τῆς ἐλευθέρας εἰσόδου καὶ 

ἐξόδου τῶν μνηστήρων ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν καὶ τῖις συνε- 

χοῦς μετ’ αὐτῶν συναναστροφῖις, κπρύσσει ἀπαραδέκτους 

μόνον τὰς ἀπαιτήσεις ἐκ δαπανῶν εἰς δῶρα διάφορα καὶ 

φαγοπότια, οὐχὶ δὲ καὶ τὰς ἐκ πραγματικῶν ζημιῶν προερ- 

χομένας, ὡς συμθαίνει ἐπὶ τοῦ προκειμένου. 

Μ. Σ. 86 (1981) 
Ἡ ἐν τῷ προικοσυμϑώνῳ συνομολογπθεῖσα ποινικὶι ῥή- 

τρα δὲν δύναται νὰ ἐφαρμρσθῆ ἐπὶ τοῦ προκειμένου, διότι 

προέθιι μὲν ὁ ἐνάγων εἰς τὴν τοῦ γάμου ἐκτέλεσιν, οὐχὶ 

ὅμως κατὰ τὶιν ὁρισθεῖσαν προθεσμίαν, καθ’ ἣν οὐδέτερον 

τῶν συμθαλλομένων μερῶν ἐξετέλεσε τὰ συμτεφωνημένα, 

καὶ καθ᾽ ἣν ἐὰν ὁ ἐνάγων ἐξεπλήρου τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ὕπο- 

χρέωσιν ἠδύνατο ἵνα ζητήσῃ ἐπισήμως καὶ ἁρμοδίως τὴν 

ἐφαρμογὶιν τῖις ποινικῖις ῥήτρας, ἀλλ.’ οὐδὲν τούτων ἔπραξε. 

Μ. Σ. 85 (1887). 
Κατὰ συνέπειαν τῖις ἀμοιθαίως ὁρισθείοπις ποινικῖις οι 
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τρας ἐν περιπτώσει ἐνδεχομένας μεταμελείας τῶν συιθαλ- 

λομένων, ἀπορριπτέαι εἰσὶν αἱ περὶ ἀποζημιώσεως ἀπαιτή- 

σεις τῶν ἐναγόντων, ταύτην μόνον δικαιουμένων ν᾽ ἁπαι- 

τήσωσι. Μ. Σ. 195 (888). 
Ὁ ἐφεσίόλητος λύσας αὐθαιρέτως καὶ ἄνευ τινὸς νομί- 

μου λόγου τὴν μετὰ τῖις ἐφεσειούσης νομίμως συναφθεῖσαν 

μνιιστείαν, ἐγένετο παραίτιος προσθολῖις τῖις τε νεάνιδος 

καὶ τῖις οἰκογενείας αὐτῖις καὶ πρόξενος τῇ τε τέως μνηστῇ 

αὐτοῦ οὐ μικρᾶς, διότι ἣ τοιαύτηι ἐγκατάλειγις, παρέχουσα 

ὕλην εἰς παρεξηγήσεις, δυσχερεστέραν ἀποκατέστησε τὴν 

ἐν τῷ μέλλοντι ἀποκατάστασιν αὐτῖς, κατὰ δὲ τὸν νόμον 

ὀφείλει ἵνα ἐπανορθώση. τὴν προσγενομέντιν αὐτῇ ζημίαν 

ἀναλόγως πρὸς τὴν κοινωνικὴν θέσιν καὶ κατάστασιν ἀμ- 

φοτέρων. Μ.Σ. 113 (1888). 

Ὀρθῶς ἡ ἀνακοπτομόύνν, ἀπόφασις ἐπεδίκασε τοῖς ἐνά- 

γουσι τῖιν διὰ τοῦ προικοσυμφώνου συνομολογπθεῖσαν ποι- 

νικὴν ῥήτραν, καθόσον ὁ τότε ἐναγόμενος νῦν δ᾽ ἀνακό- 

πτων μεταμεληθεὶς καὶ μῖὶι ἐκτελέσας τὸν μετὰ τῖις µνιι- 

στῖις αὐτοῦ γάμον κατέστη ὑπόχρεως εἰς ἀπόδοσιν αὐτῖις. 

Μ. Σ. 195 (1888). 
Ὁ ἐναγόμενος μετὰ ἑξαετῖι μνηστείαν μετὰ τῖις ἐναγού- 

σιις ἀρνπιθεὶς ἄνευ λόγου νὰ συζευχθῆ, αὐτήν, γενόμενος 

ὃ᾽ οὕτω παραίτιος αὐτῇ μεγίστης καὶ ἀνυπολογίστου Ἴθι - 

ιῖις βλάθης, ὑποχρεοῦται κατὰ τὰς γενικὰς τοῦ δικαίου ἀρ- 

χὰς εἰς ἐπανόρθωσιν τῖις προξενιιθείστις αὐτῇ, ζηιιίας. 

Μ. Σ. 154, 155 (1891). 
Κατὰ τὰς γενικὰς τοῦ δικαίου ἀρχὰς πᾶς ὑπαίτιος ζπ- 

μιῶν πρὸς τρίτον εὐθύνεται εἰς ἀποζπμίωσιν αὐτοῦ, ἐπὶ δὲ 

τοῦ προκειµένου ὁ ἐναγόμενος, ὡς πρόξενος ζημιῶν τῇ ἐνα- 
, . . -- Ζ΄ - ϱ/ - 

γούσῃ κατὰ τὶιν τριετῖι διάρκειαν τῖις μνηστείας, ἕνεκα τῖις. 
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καθημερινῖς ἁπασχολήσεως αὐτῖις ἀπὸ τῆς τακτικῖις αὖ- 

τῆς ἐργασίας καὶ τῖς παρασκευῖις προικῴων ἐνδυμάτων, 

ὑπόχρεώς ἐοτιν εἰς ἐπανόρθωσιν τῆς προξενπιθείσης αὐτῇ 

βλάθης διὰ τῆς ἀποδόσεως δικαίου καὶ ἀναλόγου ποσοῦ 

ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Δικαστηρίου. 

Μ. Σ. 87(ἰ887), 351 (1895), 275 (1896). 

5 4. 

Περὶ μνπότειῶν πραγματεύονται αἱ ἀκόλουθοι ἐγκύκλιοι τῶν 

ἐτῶν 1808 καὶ 1881, ὧν {νι μὲν πρώτη εἶναι γενική, Ί δὲ δευτέρα το: 

πική, πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς ᾿Αρχιεπ. Ιἑ|πόλεως ἀπευθυνομένη : 

Αν «»»:.».: :..:..«... Ταῦτα τοίνυν γενικῶς καταργοῦντες 

καὶ ἐξαλείφοντες τοῦ λοιποῦ ἐκ προνοίας ἐκκλησιαστικῆς, διαθιθάζοµεν 

καὶ τῆς αὐτῆς “Ἱερότητι διὰ τῆς παρούσης ἐκκλησιαστικῆς ᾿Εγκυκλίου ἐπιστο- 

λῆς τὰ περὶ τοῦ ἀντικειμένου τοίτου συνοδικῶς ἐγκριθέντα, ἐντελλόμενοι 

καὶ προτρεπόμενοι αὑτῇ, ὅπως συστήσασα τοῖς ἐπαρχιώταις αὐτῆς χριστιανοῖς 

δί ἀρχιερατικῶν αὐτῆς γραμμάτων, ὑπαγορεύση αὑτοῖς ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ 

εἰς τὸ ἑξῆς ἐν ἑκάστῃ συγκροτήσει μνηστείας, ἣτις ὀφείλει νὰ γίνηται ἐπὶ παρου- 

σίᾳ τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμένου καὶ δύο τῶν προκριτωτέρων τῆς ἐνορίας, ἐχόν- 

των βεθαίως τῶν μνηστευομένων τὴν νόμιμον ἡλικίαν, προσδιορίζηται προθε- 

σμία ἕξ μηνῶν, ἢ τὸ πολὺ ἑνὸς ἔτους μέχρι τῶν γάμων, οἴἵτινες δέον ἵνα ἔκτε- 

λῶνται ἐξ ἅπαντος ἐν τῇ λήξει τῆς προθεσμίας ταύτης καὶ οὐχὶ περαιτέρω, τὰ δὲ 

λόγω ἀρραθῶνος διδόμενα ἁμοιθαίως ψιλὰ σύμφωνα θέλουσι συνίστασθαι εἰς 

δακτυλίδια. ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν ἀξίας ἀναλόγου τῆς καταστάσεως τῶν μνη- 

στευομένων, καὶ αὐτὰ μόνα λογίζωνται ὁ καθ αὐτὸ ἀρραθών, ὅστις, ἐν περι- 

πτώσει διαλύσεως τυχὸν τῆς μνηστείας, ἔχει ἐπιστρέφεσθαι διπλάσιος παρὰ τοῦ 

μετανοοῦντος μέρους, λείψωσι δὲ ὅλως διόλου καὶ αἱ κατὰ τὸ διάστηµα τῆς 

μγνηστείας κακῶς ἐθιζόμεναι δωρεαὶ τόσον παρὰ τοῦ μνηστῆρος, ὅσον καὶ παρὰ 

τῆς μνηστῆς, καθότι αἱ φιλοδωρίαι οὐδαμῶς λογίζονται ὡς ἀρραθών, οὔτε ἐπι- 

στρέφονται διπλάσιοι, συμθαινούσης διαλύσεως, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ἐκ φιλο- 

τιμίας ματσίας καὶ κατὰ τὸ δοκοῦν γινόμενα ἔξοδα καὶ φαγοπότια εἰς οὐδὲν 

μετροῦνται, οὔτε ἀπαιτοῦνται παντελῶς, μὴ γινομένου τοῦ γάμου. Ἐν τούτοις 

δέ, κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν ἀρραθώνων, δέον ἵνα συντάττωνται καὶ τὰ ἀμοιθαῖα 

προικοσύµφωνα, ὑπογραφόμενα παρ᾽ ἑκατέρων τῶν μερῶν, καὶ μαρτυρούμενο, 
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ὑπὸ τῶν παρευρισκομένων, ἥτοι τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμένου καὶ τῶν προκρί» 

των, Πρὸ πάντων δὲ οἱ μνηστῆρες μηδόλως ἔχωσιν ἐλευθέραν τὴν εἴσοδον καὶ 

ἔξοδον, μηδὲ συναναστρέφωνται καὶ συνδιασκεδάζωσι μετὰ τῶν μνηστῶν αὐτῶν, 

ἐκτὸς ἐπισήμων καὶ ὡρισμένων ἐπισκέψεων κατὰ τὰς ἐπισήμους ἡμέρας, γνωστοῦ 

ὄντος διὰ τῆς συνεχοῦς πείρας, ὅτι ἐκ τῆς τοιαύτης ἀπολύτου τῶν μνηστήρων 

συναναστροφῆς προκύπτουσι πολλὰ ἄτοπα καὶ πολλαὶ ἀφορμαί, προκαλοῦσαι 

ἐπὶ τέλους τὴν διάλυσιν τῆς μνηστείας. Ταῦτα τοίνυν διακοινώσασα καὶ ἡ Ἱερό- 

της της τοῖς χριστιανοῖς αὐτῆς, καὶ διατυπώσασα ἐν ταῖς τῶν μνηστειῶν συγκρο- 

τήσεσι, διενεργῇ ἀπαραλλάκτως, ὅπως ἐκλείψωσιν αἱ μέχρι τοῦδε συμθαίνουσαι 

καταχρήσεις ἐπὶ τῶν μνηστειῶν, εἰς τρόπον, ὥστε, μετὰ τὴν διακοίνωσιν τῶν 

ἐκκλησιαστικῶν τούτων συμθουλῶν καὶ προνοητικῶν διαταγῶν, ὀψέποτε ἀναφυῆ 

διένεξις καὶ διαφορὰ τῶν μνηστευομένων, ὁ μὴ φυλάξας ταύτας, εἴτε ἐκ τῶν 

γονέων, εἴτε ἐκ τῶν μνηστήρων, μηδόλως εἰσακούηται εἰς τὰς ἀπαιτήσεις αὐτοῦ, 

ἀλλ᾽ ἀπορρίπτωνται πᾶσαι αἱ ἀπαιτήσεις, αἱ μὴ συνάδουσαι πρὸς τὰ ἀνωτέρω 

διατυπωθέντα.Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἕλεος εἴη μετ αὐτῆς. 

᾿Εγκύκλιος Π. καὶ Σ. 12 Ἰοῦλίου 1868. 

Β΄.» Καὶ δὴ γράφοντες διὰ τῆς παρούσης πατριαρχικῆς ἡμῶν ἀποδείξεως 

ἐντελλόμεβα καὶ προτρεπόμεθα πάντας ἵνα κατὰ τὴν σύναψιν μνηστείας μὴ προ- 

θαίνητε εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ μετὰ προηγουμένην ἀκριθῆ ἑξέτασιν καὶ ὥρι- 

μον σκέψιν, ὁπόταν πεισθῆτε ὅτι οὐδὲν ὑπάρχει ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου προ- 

θλεπομένων κωλυμάτων ἀναλογιζόμενοι οἷα τὰ ἐκ τῶν βίᾳ ἢ συναρπαγῆ καὶ 

ἄνευ τῆς προσηκούσης ἐρεύνης συναπτομένων μνηστειῶν λυπηρὰ τῆς οἰκογε!' 

νείας ἀποτελέσματα. "Οθεν μετὰ τὴν τοιαύτην ὀφειλετικὴν ἐξέτασιν ζητητέον 

τὴν συναίνεσιν τῶν μνηστευομένων καὶ τὴν τῶν γονέων ἢ κηδεμόνων αὐτῶν, 

ἐὰν ἔχωσι τοιούτους, φευκτέον δὲ τὰς ἐν ἀώρῳ ἡλικίᾳ προκαλουμένας μνη- 

στείας, αἴτινες καθὰ μακρὰ πεῖρα ἀπέδειξεν, ἀστοχοῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τῆς 

τοῦ γάμου ἱερότητος καὶ εἰς ἐξευτελισμὸν αὐτοῦ συντελοῦσι. Ιροσήκει δὲ συνά- 

πτεσθαι τὰς μνηστείας ἐπὶ παρουσίᾳ ἱερέως καὶ ἄλλων προσώπων ἵνα εὐχερὴς 

ἢ ἐν ἀνάγκη ἡ ἀπόδειξις αὐτῶν καὶ μὴ παρατείνειν ταύτας πλέον τῆς ὑπὸ τοῦ 

νόμου ὁριζομένης προθεσμίας τῶν δύο ἐτῶν, ἀλλ᾽ εἰ δυνατὸν καὶ συντέµνειν 

τὸν χρόνον, καθὰ καὶ ἄλλοτε ἡ ̓ Εκκλησία μητρικῶς προνοοῦσα συνεθούλευσε, 

ληδ᾽ ἐπιτρέπειν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μνηστείας ἐλευθέραν καὶ ἀκώλυτον 

εἴσοδον τοῖς μεμνηστευμένοῖς, ὡς γνωστοῦ ὄντος οἷα τὰ ἐκ τῶν τοιούτων σχέ- 

σεων προκαλούμενα ἅτοπα καὶ οἷα τὰ ἐντεῦθεν ἐν ταῖς οἰκογενείαις ἀναφρυό- 

μενα λυπηρὰ. σκάνδολ.α. Τούτων οὕτως ἐχόντων ἐντελλόμεθα ἰδίᾳ τοῖς άρχιε- 

ρατικοῖς καὶ ἱερατικοῖς προϊσταμένοις ἵνα μὴ μόνον λόγῳ καθοδηγεῖτε τοὺς ἐπὶ 

μν Ὡστείᾳ προσερχομένους περὶ τοῦ συμρώνως τῷ νόμῳ. πρακτέου, ἀλλα καὶ 
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ἔργῳ ἐπαγρυπνεῖτε ὡς πατέρες πνευματικοὶ καὶ λειτουργοὶ τῆς ἐκκλησίας, ὅπως 

ἐν τῇ ἑνορίᾳ ὑμῶν ἐφαρμόζωνται κατὰ πάντα ἢ τε νομοθεσία καὶ αἱ σχετικαὶ 

ἐπὶ συνάψει μνηστειῶν συμθουλαὶ τῆς ᾿Εκκλησίας' καὶ δὴ ὅταν προσκαλεῖσθε 

εὐλογῆσαι μνηστείαν ὀφείλετε ἐριστᾶν σπουδαίως τὴν προσοχὴν ἐπὶ τῆς ἀκρι- 

θοῖς τηρήσεως ποσῶν τῶν σχετικῶν τοῦ νόμου διατάξεων, ἀπέχειν δὲ τοῦ εὐ- 

λογῆσαι τὴν μνηστείαν πρὶν ἢ πεισθῆτε ἀκριθῶς ὅτι οὐδὲν ὑφίσταται κώλυμα 

καθιστᾶν τὴν μνηστείαν ἄκυρον’ κατὰ συνέπειαν ἐὰν ἀμφότεροι οἱ μνηστευόμενοι 

ἢ ὁ ἕτερος αὐτῶν κατάγωνται ἐξ ἄλλης χώρας, ἐπαρχίας ἢ ἐνορίας ὀφείλετε 

ζητεῖν καὶ λαμθάνειν παρὰ τῶν μνηστευομένων ἢ τοῦ ἑτέρου ἔγγραφα ἐκδεδο- 

μένα ὑπὸ τῶν οἰκείων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καὶ βεθαιοῦντα ὅτι οὐδὲν εἰς σύν- 

αψιν ἐγκύρου μγνηστείας ἔχουσι κώλυμα τὰ περὶ ὦν πρόκειται πρόσωπα, ἄλλως 

ἐὰν πρὸ τῆς λήψεως τοιούτων πιστοποιητικῶν προθῆτε εἰς σύναψιν μνηστείας 

ἔσεσθε ὑπεύθυνοι ἐνώπιον τῆς ᾿Εκκλησίας διὰ πᾶν ἐνδεχόμενον........ τ. 

᾿Απόδειξις Πατριάρχου Διονυσίου Ε΄ ἐν μηνὶ Νοεμθρίῳ 1587. 

ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ 

-ἕν ο τμ 

ΠΕΒΡΙΛΗΜΙΣ 

1, Τίς ἔστι μοναχός. 

2, Κληρονομία ἐν γένει μοναχῶν καὶ χληρικῶν. 
9, Δωσιδιχία μοναγῶν καὶ κληρικῶν, ὁ μοναχ 
4. Χειροτονία καὶ χαθαίρεσις. 

. Γάμος μετὰ τὴν χειροτονίαν. 5. Γάμος μετὰ τὴν χειρ 
6. Διάφορα. ο 60ο «5 60ο εδ) ου 

αν ο 

4 ς - ᾿ ε » ε - ᾽ ε 2 

Ἱερομόναχοι καλοῦνται οἱ ἄγαμοι ἱερεῖς οὐχ ὡς ἀποκε- 

κλεισμένοι τῖις ἐν ταῖς πόλεσι διατριθῆς καὶ ἐπιμίξεως, 

1. Μοναχοὶ καλοῦνται οἱ ὑπισχνούμενοι ὅτι διαθιώόοιόιν ἐν 

παοθενίᾳ καὶ ἐγκρατείᾳ, λαμθάνοντες δι᾽ Ἱεροτελεότίας τὴν ἐπὶ 
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οὐδ᾽ ὡς ὑπόχρεοι οἰκεῖν μετὰ μοναχῶν ἐν τοῖς μοναστη- 

ρίοις μακρὰν τῖις κοινωνίας, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἐλθεῖν εἰς γά- 

μου κοινωνίαν. Πρ. Ἱ. Σ. 90 ᾿Απριλίου 1864. 

Λίαν ἐσφαλιένη. ἐστὶν ἡ ἐξήγησις, ἣν ἡ ἀνακόπτουσα 

ἀποδίδωσιν εἰς τὸν Β΄ κανόνα τῖις ἐν τῷ Ναῷ τῖις ἁγίας 

Σοφίας Συνόδου, διότι ὁ κανὼν οὗτος ἀφορᾷ τοὺς ἤδη ἀρ- 

χιερεῖς ὄντας,αἵτινες θελήσωσιν ἵνα κατέλθωσιν εἰς τὸν μο- 

ναχικὸν βίον λαμθάνοντες σχῖιμα καὶ κουρὰν μοναχοῦ, ὅτε 

βεθαίως δὲν δύνανται πλέον νὰ ἀντιποιπθῶσι καὶ ἀρχιερα- 

τικῖις ἀξίας καὶ οὐχὶ τοὺς εἰς τὶιν τάξιν τῶν μοναχῶν ὄν- 

τας, ἀκλδλούθως ξὲ προαγομένους εἰς τὸ ἱερατικὸν καὶ ἀρ- 

χιερατικὸν ἀξίωμα, οἵτινες δύνανται νὰ ὦσι μέλη Μονῖις 

τινος, οἷον ὁ μακαρίτης, ὅστις ἀπὸ μοναχοῦ; ἤτοι μέλους 

καὶ ἀδελφοῦ τῖις Μονῖις Βατοπαιδίου, προαχθεὶς αἰτήσει τῶν 

συναδέλφων αὐτοῦ εἰς τὸ ἀρχιερατικὸν ἀξίωμα, οὐδόλως 

ἀπώλεσε τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ, ὡς μέλους τῖις Μονῖις, ἄλλως 

τούτῳ ὡρισμένπν κουράν, ἔχοντες ἣὶ μῖν ἱερατικόν τινα βαθμὸν δια- 

κόνου, ἱερέως Τι ἀρχιερέως, κτπθέντα πρὸ τῆς κουρᾶς ἢ μετ᾽ αὐτήν' 

ἑξαιρετικῶς δ᾽ ὅσον ἀφορᾷ τοὺς ἀρχιερεῖς ὁ Β' κανὼν τῆς ἐν τῷ Ναῷ 

τῆς ἁγίας Σοφίας Συνόδου (819) ὥρισεν, «ἵνα εἴ τις ἐπίόκοπος Τι εἴ 

τις ἄλλος τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος πρὸς τὸν μοναδικὸν θελγιδοι 

κατελθεῖν βίον καὶ τὸν τῆς μετανοίας τόπον ἀναπληρῶσαι, μηκέτι 

τοῦτον τῆς ἀρχιεοατικῆς ἀντιποιεῖσθαι ἀξίας». Σύντ Β’ ὁ ΊΩ8, ἔνθα 

καὶ ὀχόδια Ζωναρᾶ, Ραλσαμῶνος καὶ ᾿Αριθτιινοῦ, 

Πλπιρικοὶ δὲ Τι ἱερὸς κλῆρος ἐναλοῦντο τὸ πάλαι πάντες οἱ ἔχον: 

τες χειροθεσίαν ἱερατικὴν καὶ ἐῑκληισιαστιικὶιν ἀπὸ ἐπισκόπου ἕως 

ἀναγνώστου καὶ ψάλτου καὶ ἐφορκιδτοῦ καὶ θυρωροῦ κατὰ τοὺς 

κσ’, ἔνι’, καὶ ο’ ἀποστολιικοὺς κανόνας καὶ τιδ’ καὶ λ΄ τῆς ἐν Λαο- 

δικείᾳ Συνόδου, Νομοκάνονα Φωτίου Λ, λα’ καὶ 133 Ἰουθτινιάνειον 

Νεαράν: σήμερον δ᾽ ἰδίως κλπρικοὶ καλοῦνται οἱ ἔχοντες βαθμὸν 

Ἱερωσύνπις ὑπισκόπου, πρεσθυτέρου͵ ἵν διακόνου, ἔγγαμοι Τι ἄγαμοι. 
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τε εἶναι λίαν ὀοθὸς ὁ ἰσχυρισμὸς τῖις ἀνακοπτούσηις ὅτι δὲν 

δύναται ἵνα συνυπάρξη ἡ ἰδιότης τοῦ Επισκόπου καὶ ἡ 

ἰδιότης τοῦ Μοναχοῦ, ἀλλ’ ὑπὸ τὴν ἀποδιδομένην εἰδικ- 

τέραν ἔννοιαν εἰς τῖιν λέξιν Μοναχός, δι᾽ ἧς καλοῦνται οἱ 

μὶν ἔχοντες βαθμόν τινα ἱερωσύνης, ἐνῷ κατὰ τὴν γενικῶ- 

τέραν τῖις λέξεως σημασίαν, μονακοὶ καλοῦνται οἱ ἀνήκον- 

τες εἰς μιον΄ιν τινα, ἀδελφοὶ καὶ μέλιι αὐτῖις ὄντες, ἐξ ὧν, 

τινὲς μὲν ὑπάγονται εἰς τάξιν τινὰ ἱερωμένων, ὄντες ἢι ἷε- 

ρομόναχοι ἣι ἱεροδιάκονοι, ἕτεροι ὃ᾽ ἔχουσι καὶ τιμητικὸν 

βαθμὸν ἀρχιμανδρίτου, πρωτοσυγγέλλου ιν γέροντος ὥστε 

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ὁ μακαρίτης Εἰρηνουπόλεως, 

καίτοι ἔχων τὸ ἀξίωμα τῖις ἀρχιερωσύνης, ἴιν μοναχὸς τῖις 

μονῖις Βατοπαιδίου, ὑπὸ τὶιν γενικωτέραν σπμασίαν τῖις λέ- 

ξεως ἤτοι ἀδελφὸς καὶ μέλος αὐτῖις. 

Ἂπ. Δύο Σωμάτων 31 (1875). 

ἃ 65, 

Ἴλκυρος εἶναι ἡ ἐν λόγῳ διαθήκη, διότι ὁ ἀποθιώσας μο- 

ναχὸς κατὰ τοὺς ἐκκλπσιαστικοὺς ὅρους καὶ θεσμοὺς μετὰ 

1. ᾿Ενταῦθα διακριτέον : 

α’) Τοὺς ἀρχιερεῖς. 

β’) Τοὺς κατὰ κόσμον ἱερωμένους, ἐγγάμους ἣὶ ἀγάμους, καὶ μι 

εἰς Μονῖιν ἀνήκοντας. 

Υ Τοὺς εἰς Μονίιν ἀνήκοντας μοναχούς, ἱερωμένους καὶ μή. 

Λ΄. Οἱ μετὰ τὴν χειροτονίαν αὐτῶν εἰς τὸν μοναχικὸν βίον κα- 

τερχόμενοι ἀρχιερεῖς θεωροῦνται ἁπλοῖ ιιοναχοὶ καὶ αἱ περὶ κλγρο- 

νοµίας τῶν μοναχῶν κρατοῦόαι διατάξεις ἐφαρμόζονται ἐπὶ τῆς 

κὀπρονοµίας τῶν τοιούτων ἀρχιερέων. Σύντ. Ὦ, 101, 

Τὰ δὲ περὶ τῆς κληρονομίας τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων, ἀδελφῶν ἣὶ 
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τὴν ἀπόκαρσιν καὶ τὶν προσήλωσιν εἰς τν μετάνοιάν του 

δὲν ἠδύνατο νὰ διατάξῃ καὶ νὰ καταλίπῃ τὰ ἑαυτοῦ ὅπου 

μῖι Μονῖῖς τινος ὁρίζουδιν αἱ ἑπόμεναι διατάξεις τοῦ περὶ ἐκλογῆς 

ἀρχιερέων Κανονιόμοῦ. !ὶ 

.ΑΡ8Ρ, ἘΔ ΒΡ το 

"Αρθρ. Ι᾽.--Οἱ ἀρχιερεῖς δὲν δύνανται νὰ κάµωσι διαθήκην ἐπὶ τῆς ἰδίας 

αὑτῶν περιουσίας: μετὰ τὴν ἀποθίωσιν δέ τινος ἐξ αὐτῶν, θέλουσιν ἐξαιρεῖσθαι 

ἐκ τῆς περιουσίας του πρῶτον τὰ τῆς κηδείας αὑτοῦ ἔξοδα, τὰ μνημόσυνα καὶ 

ψυχικά, ἡ δὲ λοιπὴ κινητὴ καὶ ἀκίνητος αὐτοῦ περιουσία θέλει διαιρεῖσθαι εἰς 

τρία ἴσα µέρη, ἐξ ὧν τὸ μέν, προσδιοριζόµενον ἐπὶ προικισμῷ τῆς Μητροπόλεως 

ἢ ̓ Επισκοπῆς, θέλει δαπανᾶσθαι εἰς ἀγορὰν ἀκινήτων κτημάτων, προσαυξανο- 

μένων βαθμηδὸν ἐξ αὐτῶν τῶν προσόδων των, μέχρις οὗ τὰ εἰσοδήματα αὐτῶν 

φέρωσι τὸ ἰσόποσον τῆς ἐπιχορηγήσεως τοῦ ᾿Αρχιερέως. Τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἀπὸ 

τοῦ τρίτου τῶν ἀρχιερατικῶν περιουσιῶν προερχόμενα εἰσοδήματα δαπανηθή- 

σονται ὡσαύτως ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν κοινῶν τῆς ἐπαρχίας καταστημάτων. Τὸ δὲ 

ὅτερον τρίτον ἀνήκει εἰς τοὺς κληρονόμους τοῦ ἀποθανόντος: ἀπὸ δέ τοῦ ὑτέ- 

ρου τριτηµορίου τὸ μὲν ἥμισυ θέλει δίδεσθαι εἰς τὰ ἐν Κωνσταντινουπόλει κοι- 

νωφελῆ τοῦ ἔθνους καταστήματα, τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ θέλει δαπανᾶσθαι εἰς ἆγο- 

ρὰν ἀκινήτων κτημάτων, ἐπὶ προικισμῷ τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, μέχρις οὗ τὰ 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποφερόμενα εἰσοδήματα ἐξισωθῶσι τῷ ποσῷ τοῦ Πατριαρχικοῦ σι- 

τηρεσίου. Τὰ δὲ μετὰ ταῦτα οὕτω προσποριζόµενα δαπανηθήσονται ἐπίσης εἰς 

ὑγορὰν ἀκινήτων κτημάτων, τῶν ὁποίων αἱ πρόσοδοι προσδιορισθήσονται εἰς 

ὠφέλειαν τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει κοινῶν τοῦ ἔθνους καταστημάτων" ἐὰν 

δὲ ὁ ἀποθανὼν ἔχη περιουσίαν τινὰ ἐκ συγγενικῆς κληρονομίας ἀποδεδειγμέ- 

νης, ἡ διαθήκη αὕτη θέλει ἔχει τὸ κῦρος καὶ τὴν ἰσχύν’ μὴ ὑπαρχούσης ὅμως 

διαθήκης, θέλει διανέμεσθαι καὶ ἡ περιουσία αὕτη, ὡς καὶ ἡ λοιπή, διαιρουμέ- 

γη εἰς τρία µέρη, ὡς εἴρηται καὶ ὁ κανονισμὸς οὗτος θέλει διατηρεῖσθαι ἐπὶ τῶν 

περιουσιῶν πάσης τάξεως ᾿Αρχιερέων, ἀπὸ τοῦ Πατριάρχου δηλονότι μέχρι τῶν 

᾿Ἐπισκόπων αὐτῶν" ἐν τῇ ἐκτελέσει δὲ τοῦ κανονισμοῦ τούτου δέον ὑπάγεσθαι 

ταῖς περὶ γαιῶν διατάξεσι καὶ τοῖς Βακουφικοῖς νόμοις, 

"λρθρ. ΙΛ΄.-- Τῶν ἰδιωτευόντων Πατριαρχῶν, Μητροπολιτῶν καὶ τιτουλα” 

ρίων Επισκόπων αἱ μετὰ δάνατον περιουσίαν, καταλειπόµεναι μετὰ τὴν ἐξαίρε- 

σιν τῶν ἐπὶ κηδείᾳ καὶ εἰς ψυχικά, καὶ ἄλλα ἀπαραίτητα δαπανήματα ἀναγκαι- 
-ἄ ούντων, θέλει διαιρεῖσθαι εἰς τρία ἴσα μέρη. ἐξ ὧν τὸ μὲν ἓν δοθήσεται οἷς δεῖ 



ΝΕ ΡΝ σα 

νο 

Μάλι. αἰών 

Ῥκυωἧ 

ο.” ο” ο” ου οι... 'π'''''''ψωαμ"' πμ 

Μοναχοὶ καὶ κληρικοὶ 8 2. «431 

καὶ ὅπως ἤθελεν, ἀλλ” εἰς τὶνν μετάνοιαν αὐτοῦ, εἰς τὶιν 

ὁποίαν καὶ ἑαυτὸν ἀφιέρωσε. Γρ. Π. Δόριος 1819. 

τῶν κληρονόμων αὐτῶν διὰ δὲ τοῦ ἑτέρου θέλουσιν ἀγοράζεσθαι κτήματα ἐπὶ 

προικισμῷ τοῦ τε Οἰκουμενικοῦ θρόνου καὶ τῶν ἐνταῦθα ᾿Εθνικῶν καταστημάτων 

ἐξ ἡμισείας, τὸ δὲ ἄλλο τρίτον θέλει ἀποκαθίσταται εἰς τὰ ἐν τῇ πατρίδι αὐτῶν 

κοινωφελῆ καταστήματα. 

"Αρθρ. 1Β’.--Ἡ τοῦ ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ θρόνῳ ἀποθνήσκοντος Πατριάρχου 

περιουσία θέλει διαιρεῖσθαι ἐπίσης εἰς τρία ἴσα μέρη, καὶ τὸ μὲν μένει τῷ Οἰκου- 

μενικῷ θρόνῳ, ἐπὶ προσκτήσει κτη μάτων δαπανώμενον, τὸ δὲ δεύτερον δίδεται 

οἷς δεῖ ἐκ τῶν κληρονόμων αὐτοῦ, ἐκ δὲ τοῦ τρίτου τὸ μὲν ἥμισυ θέλει κρατεῖ- 

σθαι πάλιν διὰ τὸν Οἰκουμενικὸν θρόνον ἐπὶ προικισμῷ αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ 

θέλει δίδεσθαι εἰς τὰ ἐνταῦθα κοινὰ καταστήματα. 

"Αρθρ. 1Γ΄.---Εν περιπτώσει θανάτου κληρικοῦ τινος ἀρχηγοῦ, τέσσαρες τῶν 

πλησίον αὐτοῦ τυχόντων προκριτωτέρων ὀρθοδόξων κατοίκων, ὁμοῦ μετὰ τεσσά- 

ρων κληρικῶν, θέλουσι λαμθάνει τὴν φροντίδα ἵνα καταγράψωσι τὴν περιου- 

σίαν αὐτοῦ καὶ σρραγίσωσιν ἐν ἀσφαλείᾳ, καὶ ἀκολούθως θέλουσιν εἰδοποιεῖ τῷ 

Οἰκουμενικῷ Πατριάρχη καὶ λαµμθάνει τὰς ἀνηκούσας ὁδηγίας διὰ τὰ περαιτέρω, 

Οἱ αὐτοὶ πρόκριτοι θέλουσι λαμθάνει τὴν ἐπιστασίαν τῆς κηδείας καὶ τῶν μνημο- 

σύνων αὐτοῦ, 

Πῥὸς ταύτ1ις δὲ ὁ ᾿Λρμενόπουλος Ε, δ’, 1 καὶ ὁ ἀπὸ 18 Δεκεμ- 

6ρίου Ι813 κανονισμὸς τῆς ἐπὶ τῶν ἀρχιερατικῶν περιουδιῶν Ἔπι- 

τοοπῆς, 

Β΄. ᾿Εκ τῶν κατὰ κόσμον͵ ἱερωμένων οἱ μὲν ἔγγαμοι κλπρονο- 

μοῦνται ὑπὸ τῶν νομίμων αὐτῶν κληρονόμων ὡς οἱ λαϊκοί, οἱ δ᾽ 

ἄγαιοι, συμφώνως τῇ ἀποφάσει τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς 13 Μαΐου '808, 

κλπρονομοῦνται ὡς οἱ ἀρχιερεῖς ἐν γένει. 

Γ’. Πεοὶ κληρονομίας τῶν ἀνπκόντων εἰς Μονήν τινα μοναχῶν, 

ἱερωμένων τε καὶ μή, ἰσχύουδιν αἱ ἐν γένει περὶ κλιρονοµμίας µο- 

ναχῶν κρατοῦόαι διατάξεις τοῦ ῥωμαϊκοῦ καὶ βυζαντινοῦ δικαίου, 

Κανὼν σ’ τῆς ΛΒ Συνόδου, ᾿Αρμενόπουλος Ε, ὃ, 2--θ, καθόσον εἰδι- 

κοὶ νόμοι καὶ κανονιόμοὶ δὲν ῥυθμίζουσι τὰ περὶ τούτου. Τοιοῦτοι 

εἰδικοὶ κανονισμοὶ ὁρίζουσι περὶ τῆς κλπρονοµίας τῶν ὃν ἃγ. "ρει 

μοναχῶν (Νικολαΐδου Ὄθωμ. Κώδικες ο. 3803 .--3810) καὶ περὶ τῶν 

ὂν Κρήτῃ(Μομφεράτου κλγιρον.δίκαιον μοναχῶν καὶ κλπ ρικῶν δ. 297). 
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Συνήθεια καὶ τάξις ἐπικρατεῖ δι’ ἱεροῦ νόμου κεκυρωμέ- 

ντι ἵνα μετὰ θάνατόν τινος τῶν ἐπαρχίας ἐχόντων ἀδελὴῶν 

καταλίπηται ἐκ τῖς περιουσίας αὐτοῦ μία ἀρχιερατικὴν 

στολὴν εἰς τὴν ἐπαρχίαν ἐκείνην. 

Γρ. Π. Σ. τῷ Θεσσαλονίκης 19 Λύγ. 1897, 

Αἱ πεοιουσίαι τῶν μοναζόντων ἀνήκουσι κατὰ τοὺς ἱε- 

ροὺς κανόνας εἰς τὰς μονὰς αὐτῶν, μὴ ἀναγνωριζομένων 

τῶν τυχὸν γενομένων διαθηκῶν αὐτῶν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 9 Μαρτίου 1800. 

Ἡ περιουσία παντὸς ἐν γένει ἱερέως καὶ Ἱεροδιακόνου, 

μετὰ τὶιν τελευτὶνν αὐτοῦ καταγραφομένη ὑπὸ τῆς Εκκλιι- 

σίας, διαιρεῖται εἰς τρία μέρη ἴσα, καὶ τὸ μὲν ἐξ αὐτῶν δί- 

δοται εἰς τὸ Ἐθνικὸν ταμεῖον, τὸ ἕτερον εἰς τοὺς συγγε- 

νεῖς αὐτοῦ καὶ τὸ τρίτον εἰς τὰ κοινὰ καταστήματα τῖις πα- 

τοίδος αὐτοῦ ἣν εἰς τὶνν μονῖιν τῖις μετανοίας αὐτοῦ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 19 Μαΐου 1869. 

Καὶ ἂν ὑποτεθῇ. ὅτι οἱ ἐνάγοντες Ίισαν ἐξ αἵματος συγ- 

γενεῖς τοῦ ἀποθιώσαντος εἰς βαθμὸν χορπγοῦντα αὐτοῖς 

κληιοονολμικὰ δικαιώµατα, πάλιν οὐδὲν τιδύναντο κατὰ νόμον 

ἀπαιτῖισαι, καθὸ τοῦ κλιιρονομουμένου ὄντος μοναχοῦ εἰς 

μοναστήριον τοῦ ἁγίου Τάφου, ἔχοντος ἐξαιρετικὰ κλγρο- 

νομικὰ δικαιώματα ἐπὶ τῖις περιουσίας τῶν ἀποθιούντων 

ἁγιοταφιτῶν, δυνάμει τῶν ἱερῶν κανόνων ἀνέκαθεν διαρ- 

κῶς ἐφαρμοσθέντων ἐν ὁμοίαις περιστάσεσι. (᾿Άρμ. Δ περὶ 

διαθήκιις ἐπισκόπων καὶ μοναχῶν). Μ. Σ. 17 (1868). 

Ὁ ἀλεξανδρινὸς θρόνος ἀποθαλὼν τὸν μακαρίτην,άρχιε- 

ρέα ἄλλοτε τῖις περιφερείας αὐτοῦ, καὶ παυσάμενος τοῦ 

θεωρεῖν αὐτὸν ὡς κλιιρικὸν αὐτοῦ, ἄνευ τινος ἐπιφιλάξεως, 

οὐκ ἔχει συνεπῶς διεκθικεῖν κλιρονομικὰ δικαιώματα ἐπὶ 

τῖς περιουσίας αὐτοῦ, ἀνπκούσις δικαίως εἰς τὴν ἐν Σάμῳ 
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ε «- 

Ἱερὰν Μονήν, ἧς ὑπῖτιρχεν ὁ μακαρίτης ἀρχιερεὺς κουρά. 

Πρ. Ἱ. Σ. Ἰ Ἰουνίου 1875. 

Κατὰ τὰ προνόμια τὰ ὁποῖα δίδωσι τῷ Πατριάρχη ᾿Αντιο- 

χείας τὸ ῥηθὲν βεράτιον, νόμιμος κληρονόμος τῶν ὑπαγο- 

μένων εἰς τὸν θρόνον αὐτοῦ ἀρχιερέων ἀναγνωρίζεται δι- 

| καιωματικῶς αὐτὸς καὶ μόνος. Πρ. Ἱ. Σ. 35 Ἰουν. 1874. 

Κατὰ τὶνν ἔννοιαν τοῦ 10 ἄρθρου τοῦ περὶ ἐκλογῖις ἀρ- 

χιερέων Β’ κεφαλαίου τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Κανονοσμῶν, ἀπα- 

γορεύεται ἄρδην τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἡ σύνταξις διαθήκης ἐπὶ 

τῖις ἰδίας αὐτῶν περιουσίας. Μ. Σ. 6 (1875). 

Κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας καὶ τοὺς ἐν ἰσχύϊ διατελοῦν- 

τας ἐκκλιισιαστικοὺς καὶ πολιτικοὺς νόμους οἱ πατέρες μο- 

νῖις τινος, ἐν Τι τὶνν μετάνοιαν ἔχουσιν, ἀποθνήσκοντες 

κλιιρονοιοῦνται ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ οὐχὶ ὑπὸ τῶν συγγενῶν 

αὐτῶν, ('Αριμ.Ε,ὸ, 2 καὶ διάφορα αὐτοκρατορικὰ φιρμάνια), 

ἡ δὲ Νεαρὰ τοῦ Λέοντος, ἣν ἐπικαλεῖται ὁ πλποεξούσιος 

τῖις ἀνακοπτούσπς, οὐ μόνον ἀντίκεικαι τῇ λογικῇ, ἀλλ 

εὑρίσκεται καὶ εἰς ἀντίφασιν ἄλλων αὐτοκοατορικῶν δια- 

τάξέων, αἵτινες ἐφηρμόσθησαν, ἐνῷ αὕτη οὐδέποτε ἐπεκρά- 

τησε. (᾿Αρμ. Δ, 6’ ἐν ὑποσπμειώσει). Μ. Σ. 31 (1875). 

Ἡ ἐπιτροπὴ τῶν ἀρχιερατικῶν περιουσιῶν ἁομοδία ἐστὶν 

ἵνα κινῇ, ἀγωγὰς κατὰ τῶν σφετεριζομένων καὶ κατεχόντων 

περιουσίαν τινὰ ἀρχιερατικὴιν εἴτε πολὺ εἴτε ὀλίγον αὐτῆς 

μέρος, ὡς καὶ κατὰ τῶν ὀφειλόντων εἰς τὰς περιουσίας τῶν 

ἀποθιούντων ἀρχιερέων, διότι πᾶς ὁ ἔχων δικαίωμά τι δέον 

ὅπως ἔχη καὶ τὰ μέσα πρὸς ἐξάσνιισιν αὐτοῦ, πολλάκις δὲ 

{ὸπ ἐκίνησεν αἴτη ἀγωγὰς ἐνώπιον τοῦ Συμθουλίου τού- 

του διεκδικοῦσα περιουσίας ἀοχιερατικὰς κρυπτοµένας ὑπὸ 

συγγενῶν ἀποθιωσάντων ἀρχιερέων καὶ ἄλλων. 

Μ. Σ. 90 (1918). 
09 
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Κατὰ τὸ {0 ἄρθρον τοῦ περὶ ἐκλογῖις ἀρχιερέων κανονι- 

σμοῦ δὲν ἐπιτρέπεται εἰς ἀρχιερεῖς νὰ συντάττωσι διαθήκην. 

Μ..Σ. 3 {1818}. 

Κατὰ τὰς διατάξεις τῶν ἐν ἐνεργείᾳ κανονισμῶν περὶ τῶν 

πατριαρχικῶν καὶ ἀρχιερατικῶν περιουσιῶν, ἡ διαίτησις 

τῶν περιουσιῶν τούτων ἀνήκει ἀποκλειστικῶς εἰς τὰ Πα- 

τριαρχεῖα, καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι περὶ τοῦ τρόπου καθ” ὃν 

διπτήθησαν δύνανται ἐὰν θέλωσι νὰ προσέρχωνται συμφώ- 

νως πρὸς τὴν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐπικρατοῦσαν τάξιν 

εἰς αὐτὰ καὶ ζιτῶσι πᾶσαν πληροφορίαν. 

Μ. Σ. 118 (1888). 

Αἱ περιουσίαι τῶν ἀποθιούντων κληρικῶν κατὰ τὸ ἐπι- 

κρατοῦν ἀνέκαθεν καθεστὼς κανονίζονται ὑπὸ τῶν Πατρι- 

αρχείων καὶ τῶν κατὰ τόπους ἐκκλπσιαστικῶν ἀρχῶν... 

Μ. Σ. 124 (1888). 

᾿Ορθή ἐστιν ἡ ἔνσιασις τῖις ἐναγομένης ἐπιτροπῖις ὅτι οἱ 

ἐνάγοντες παρουσιάζονται καὶ ζητοῦσι τῖιν ἐκ τῖις περιου- 

σίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κυρίλλου ἀναλογοῦσαν τῷ 

πατοὶ αὐτῶν κληπρονομιικὶιν μερίδα, μετὰ τῖιν ὑπὸ τῖις ἐπι- 

τροπῖις ταύτης γενομένην διαίτησιν τῖις ἐν λόγῳ περιου- 

σίας, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ διέποντος αὐτὶνν κανονισμοῦ, ὅστις 

ὁρίζει χρονικὸν διάστηµα τριῶν μὲν μηνῶν διὰ τοὺς δανει- 

στάς, ἓξ δὲ μηινῶν διὰ τοὺς κληρονόμους τοῦ ἀποθιώσαν- 

τος πατριάρχου καὶ ἀρχιερέως ἀπὸ τῆς ἐπισήμου διὰ τοῦ 

τύπου εἰδοποιήσεως ἵνα ἐμφανισθῶσιν ἐνώπιον αὐτῖις καὶ 

διεκδικήσωσι τὰς ἀπαιτήσεις αὐτῶν, τοὐναντίον δ᾽ ἀπο- 

κλείονται παντὸς δικαιώματος, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ἵνα 

αἱ ἀρχιερατικαὶ περιουσίαι, αἵτινες σύγκεινται, ὡς ἐπὶ τὸ 

πλεῖστον, ἐξ ἐπίπλων. ἀμφίων καὶ ἄλλων φθαρτῶν ἀντικει- 

μένων μένωτι κεκδεισµέναι ἐν κιθωτίοις καὶ ἀνεκκαθάοι- 

ή - δ; μεῖς. Κα. ὅ- ει ᾿ προς ΕΝ 
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στοι ἐπὶ πολὺν χρόνον πρὸς βλάθην τῶν παρουσιασθέντων 

δικαιούχων καὶ εὐθύνην τῖις ἐπιτοοπῖις τῶν ἀρχιερατικῶν 

περιουσιῶν. Μ. Σ. 188 (1888). 

Καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνας μέρος τῖις περιουσίας τῶν ἀπο- 

θιούντων κληρικῶν καὶ δὴ τὸ τρίτον ἀνήκει εἰς τὶνν πνευ- 

ματικὶνν αὐτῶν ἀρχήν. Μ. Σ. 134 (1888). 

Μὴ ὑπαρχούσης διαθήκης μόνος κληρονόμος τῖις περιου- 

σίας μοναχοῦ εἶναι ἡ Μονὴ τῆς μετανοίας αὐτοῦ, συνῳδὰ 

πρὸς τὸν ς’ ἱερὸν κανόνα τῖις Α΄ καὶ Β΄ Συνόδου, πρὸς τὴν 

Ε’ Νεαρὰν Λέοντος καὶ πρὸς τὰ σχετικὰ ἄρθρα τοῦ διοργα- 

νισμοῦ τῶν ἐν Κρήτῃ Ἱ. Μονῶν, ἅτινά εἰσιν ἀπόρροια τῶν 

ἱερῶν κανόνων, ὑφ᾽ ὧν διέπονται τὰ τῖις κλπρονομικῖις 

διαδοχῖις τῶν ἀποθιωσάντων καὶ εἰς Μονήν τινα ἀντκόν- 

των Μοναχῶν. Μ. Σ. 174 (δὶς) (1892). 

Κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου ἐὰν μοναχὸς εἰσερχόμενος 

εἰς τὶιν μονὴν ἀφιέρωσέ τι εἰς αὐτήν, διατηρεῖ πλῖιρες τὸ 

δικαίωµα τοῦ διαθέτειν τὴν ἑαυτοῦ περιουσίαν, ἄλλως ἔχει 

τὸ δικαίωµα νὰ διαθέσῃ μόνον τὰ δύο τρίτα, τοῦ ἑτέρου 

ἑνὸς τρίτου ἀνήκοντος εἰς τὶνν Μονήν. (᾿᾽Αρμ. 5, δ΄, 9). 

Μ. Σ. 3281 (1895). 

Πα ον 

Διαφορὰ ὑφισταμένη. μεταξὺ δύο Μητροπολιτῶν Άρχιε- 

ρέων καὶ πηγάζουσα οὐχὶ ἐξ ἰδιωτικῶν ληψοδοσιῶν, ἀνε- 

1. ᾿Ενταῦθα διακριτέον' 

α’) τοὺς πρὸς ἀλλήλους ἰδιωτυκὰς μεν ἔχοντας μοναχοὺς 

καὶ κλποικούς. 

Κατὰ τοὺς κανόνας, ΣΤ’ τῆς ΠΤ’ Οἰκουμεν. Συνόδου, Θ΄’ καὶ 12’ 

τῆς ἐν Χαλκηδόνι, ΙΒ’ καὶ 19’ τῆς ἐν Καοθαγένι ἀπαγορεύεται 

αὐστηρῶς τοῖς μοναχοῖς καὶ κλπρικοῖς ἵνα καταδεύγωσιν εἰς κοόµι- 
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ξαρτήτων τοῦ βαθμοῦ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῖις αὐτῶν τῆς θέ- 

σεως, ὡς ἡ προκειμένη, στπριζοµένπ ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν 

δόσεων, οἵων φηλοτίμων τοῦ Πατριάρχου καὶ λοιπῶν, ἐκδι- 

κάζεται ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου, ἀναρμοδίου ὄντος τοῦ Μ. 

Συμθουλίου. Μ. Σ. 40 (1869). 

Τὸ μοναστήριον Σινᾶ καὶ ἣν ἀρχιεπισκοπὶι Σιναίου ἔχουσι 

προνόμια, καθ᾽ ἃ δὲν δύναται ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων 

κὰ δικαδτήρια ἐπὶ ποινῇ ὀκπτώδεως τοῦ βαθμοῦ αὐτῶν καὶ ἁπω- 

λείᾳ τοῦ εἰς ὃ ἐνίκησαν. Τὴν ἀπαγόρευσδιν ταύτην ὑπαναλαμθάνει 

καὶ τὸ τοῦ Πατριάρχου ᾿Αλεςίου καὶ οἱ ἀρχιερέων ὑπόμνημα ἐν 

ἔτει σφλς’ (1098) ἐκδοθὲν (Συντ. ΚΒ. 6. 930), ὁριζόμενον ἐπὶ λέξει, 

«κληρικοὺς δὲ κὀπιρικοῖς διαμϑιδθητοῦντας Τι καὶ μοναχοὺς Ίιονα- 

χοῖς παρὰ τῷ οἰκείῳ κρίνεόθαι ἐπισκόπῳ, ἀκολούθως τοῖς θείοις 

κανόδιν ἀποφαινόμεθα’: κλποικοὺς δ᾽ ὀπιδκόποις παρὰ τῷ τῆς 

ἐπαρχίας Μπτροπολίτῃπ συνοδικῶς. Εἰ δὲ δικάνδαλον ὑποτρέχον, 

ὑποψίαν θἀτέρῳ ἐμποιεῖ τῶν μερῶν παρὰ τῷ κατὰ τὶν ἡμέραν 

ἁγιωτάτῳ Πατοιάρχῳ καὶ τῇ ἱερᾷ καὶ μεγάλῃ, Συνόδῳ τέμνεσθαι τὸ 

ἀιφισθήττιμα..... Κοόμικοῖς δὲ δικασταῖς ἱερατικὸν πρόδωπον 3 καὶ 

μοναχικὸν πρόσωπον προσιέναι καὶ ζητεῖν ὑπ᾽ ἐκείνων δικάζεσθαι 

δίκΊιν, Πν τινα τύχῃ. οὐκ ὀφίεμεν, ἀλλὰ τῶν μὲν ἐπιὐκόπων τῆς 

ἐπισκοπῆς, τῶν δὸ κληρικῶν τοῦ κλήρου καὶ τῶν μοναχῶν τοῦ 

μοναστηρίου δικαίαν αὐτόθεν καταύπδιζόµεθα ἔκπτωσιν», 

Ἁρμόδια ὑπομένως δικαστήρια πρὸς ἐκδίκασιν τῶν ἰδιωτικῶν 

διαφορῶν τῶν μοναχῶν καὶ κληρικῶν πρὸς ἀλλήλους εἶναι τὰ Ἔκ- 

κληιδιαστικὰ καὶ δὴ τὰ Πνευματικά, ὧν ἡν ἁρμοδιότης κανονίζεται 

κατὰ τὰς γενικὰς τῆς δικονοµίας ἀρχὰς περὶ κατοικίας Ίκλτι. 

᾿ξαιρετικῶς οἱ ᾿Αρχιερεῖς δικάζονται μόνον ἐν Ἰωνοτ[πόλει 

ἐνώπιον τῆς Ἱ. Συνόδου κατὰ τὰ Αὐτοκρατορικὰ Φιρμάνια, 

6’) τοὺς πρὸς λαϊκοὺς διαφορὰς ἔχοντας μοναχοὺς καὶ Ίζληρι- 

κούς, ὅτε τὰ κτλ. Δικαστήρια εἶναι ἐπίότις ἁρμόδια ὡς καὶ τὰ 

πολιτικά, ἐὰν μοναχὸς Τι κλπρικὸς ναι ὁ ὀναγόμενος.᾽Λλλ᾽ ἂν λαῖ- 

κὸς ἐνάγπται τότε ἡ ἀγωγῖι κινεῖται ὀνώπιον τῶν διὰ τὸν λαϊκὸν 

ὑομοδίων δικαστηρίων. 

δν ΝῊ 

λές,“ 
} ο 
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ΕΠ ΕΠ ΣΤΉΝ ΤΕΕ 
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νὰ δικάσῃ τὸν ἀρχιεπίσκοπον Συναίου, πᾶσα δὲ διαφορὰ 

αὐτοῦ συμφώνως προπγουµέναις ἐκκλησιαστικαῖς πράξεσι 

δέον ἵνα διαιτᾶται ἀπὸ κοινῖις σκέψεως καὶ ἀποφάσεως 
7 απ ν ΔΣ . ον αφ. . Ζ - - εΤ κ; ὅλων τῶν Πατριαρχείων καὶ οὐχὶ ὑπὸ μόνου τοῦ τῶν Ἱερο 

σολύμων. Πρ. Ἱ. Σ. 38 Σθρίου 1867. 

Ἐπειδὶι ὁ ῥηθεὶς ἱεροδιάκονος καίτοι “Ελλην ὑπάγεται 

τῇ δικαιοδοσίᾳ τῆς ᾿Εκκλιισίας Κων)πόλεως, ὡς κληρικὸς 

Καὶ ταῦτα μὲν ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἀστικὰς διαφοράς, ὅσον δ’ ἀφορᾷ 

τὰς ἐγκδπματικάς, περὶ τούτων πραγματεύονται ὁ 18’ καὶ ὁ Κ’ κα- 

νὼν τῆς ἐν Καρθαγένῃ. Συνόδου, τὸ Σύνταγμα Ματθαίου Βλαστάρεως 

στοιχ. Δ, κεφ. Η΄, ἵι ἀπὸ 22 Ἱανουαρίου (1906) 1891, Βεζ. ᾿Εγκύ- 

λιος, ἂν ὅρα ἐν σ. 835, καὶ τὸ 8 ἄρθρον τοῦ περὶ ἐκλογῆς ἀρχιερέων 

κανονονιδμοῦ, ἔχον ὡς ἑξῆς : 

"λρθο. Η΄’. Καθὰ ἐν τῷ στ. ἄρθρῳ εἴρηται, [έκαστος τῶν ἐνεργείᾳ ᾿Αρχιε- 

ρέων εἶναι ἰσόθιος εἰς ἣν ἐκλήθη ἐπαρχίαν, ἀλλ᾽ ἐὰν χριστιανοὶ ἐπαρχίας τινὸς 

παρουσιάσωσιν ἀγωγὴν κατὰ τοῦ ἀρχιερέως των, τότε ἡ Σύνοδος τῶν Μητροπο- 

λιτῶν, ἀφοῦ μετέλθῃ πρότερον ὅλους τοὺς διαλλακτικοὺς τρόπους μέχρις εὐλό- 

ου τινὸς διαστήματος, καὶ διὰ τῶν πλησιοχώρων ᾿Αρχιερέων ἐνασχοληθῆ εἰς 

ἐξέτασιν καὶ εἰρηνοποίησιν, ἐὰν οἱ ἀναφερθέντες ἐπιμείνωσιν ἀπαιτοῦντες τὴν 

διαδικασίαν, τότε θέλει μετακαλεῖται ἐνταῦθα ὁ ἐγκαλούμενος ᾿Αρχιερεύς, καὶ 

ἐὰν τὰ προτεινόμενα ἐγκλήματα ἧναι πνευματικά, ἡ δίκη θέλει γίνεσθαι ὑπὸ 

μόνης τῆς Συνόδου τῶν Μητροπολιτῶν, κατὰ τοὺς ᾿Εκκλησιαστικοὺς κανόνας, 

ἐὰν δὲ περιστρέφωνται εἰς ἀντικείμενα κοσμικά, τότε ὁ Πατριάρχης μετὰ τῆς 

Συνόδου τῶν Μητροπολιτῶν διορίζει ἐπιτροπήν, συγκειμένην ἐκ τεσσάρων ἀρ- 

χιερατικῶν καὶ τεσσάρων λαϊκῶν μελῶν τοῦ Μικτοῦ Συμθουλίου, οἴτινες, ὁμοῦ 

ἐξετάσαντες τὰς καταθέσεις ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, θέλουν σχηματίσει γνώμην 

καὶ θέλουν ἀναφέρει ἐγγράφως (διὰ μαζθατᾶ) πρὸς τὸν Πατριάρχην τὰς ἐξα- 

χθείσας παρατηρήσεις, καὶ τότε θέλουν προσδιορίζεσθαι αἱ ἀναγκαῖαι ποιναί, 

συµφώνως μὲ τοὺς νόμους τῆς κραταιᾶς Ιζυθερνήσεως, καὶ θέλουν ἀναφέρεσθαι 

εἰς τὴν Ύψ. 1]ύλην" καὶ ἐὰν τὸ ἔγκλημα τοῦ Μητροπολίτου ἣ τοῦ Επισκόπου 

ἦναι ἐκ τῶν κακουργημάτων, ἀφ᾽ οὗ πρῶτον τὸ Πατριαρχεῖον τοῦ ἀφαιρέση, 

κατὰ φυσικὸν λόγον, τὸν πνευματικὸν τίτλον, τὸν ὁποῖον φέρει, θέλει τιμωρεῖ- 

ται καὶ κατὰ τοὺς θεσπιθέντας ποινικοὺς νόμους, 

αλ. 
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ὐτῖις, οὐδόλως δικαιοῦται ὁ οἰκεῖος πρόξενος ἵνα ἐπέμθῃ, 

εἰς τὴν περὶ χρέους ὑπόθεσιν αὐτοῦ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 15 Μαρτίου 1876. 

Ἐπὶ δίκης μεταξὺ ἱερομονάχων περὶ χρηματικῖις αὐτῶν 

διαφορᾶς τὸ Συμθούλιον τοῦτο εἶναι ἀναρμόδιον νὰ δικάση. 

Πρ. Μ. Σ. 11 Δεκεμόρίου 1879. 

Προκειμένου περὶ δοσοληπτικῶν διαφορῶν ἀναγομένων 

εἰς ἀστικὰς ὑποθέσεις, οἱ διάδικοι ἀρχιερεῖς δύνανται ἵνα 

παρίστανται εἰς τὰ ἁρμόδια δικαστήρια εἴτε αὐτοπροσώ- 

πως εἴτε δι᾽ ἀντιπροσώπων. Πρ. Ἱ. Σ. 4 Αὐγ. 1888. 

Ἡ προκειμένη ὑπόθεσις τῶν εἰρημένων ἁγιορειτῶν ἀνε- 

νεχθέντων τῇ Ἐκκλησίᾳ κατὰ τοῦ ἡγουμένου αὐτῶν δέον 

ὅπως δικασθῇ πρωτοδίκως ἐν τῇ ἱερᾷ Συνάξει τοῦ ἁγίου 

Ὄρους, μετὰ δὲ τὶιν ἔκδοσιν τῆς πρωτοδίκου ἀποφάσεως 

δύνανται οἱ εἰρημένοι ἂν θέλωσι νὰ ἐφεσιόάλωσι τὶιν ἀπό- 

φασιν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 15 Σ6ρίου 1881. 

5 4. 

Ἡ μετριότης ἡμῶν ὡς χρέος ἔχουσα ἀπαραίτητον πόρ- 

ρω ἀποσούεῖν πάντα ἄτακτον καὶ ἀνάξιον καὶ τὰ δέοντα 

|. Περὶ χειροτονίας καὶ καθαιρέδεως ὅρα Ἰ. Εὐταξίου κανονικὸν 

δίκαιον ᾿Λθύνῃϑι καὶ ᾿Λρχιμανδρίτου ᾿Αποθτόλου Δοκίμιον Ἠκκλ. 

δικαίου ἐν Κων/πόλει (1895) σελ. 109-- 9218. Περὶ τοῦ αὐτοῦ ζητήμα- 

τος πραγματεύονται καὶ οἱ ἀκόλουθοι τόμοι: 

Α΄....Οθεν γράφοντες ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς.... ἵνα τοῦ λοιποῦ τῶν ἁπαν- 

ταχοῦ ἀρχιερέων, τῶν ἐμμέσως ἣ ἀμέσως ὑποκειμένων τῷ καθ ἡμᾶς ἁγιωτάτῳ 

πατριαρχικῶ, ὑποστολ.μκῷ καὶ οἰκουμενικῷ Θρόνῳ, μηδεὶς τολμήσῃ χειοοτονῆσαι 

παρὰ τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς νόμους καὶ κανόνας, πρεσθύτερον μὲν πρὸ τῶν 

αλλ Ἠξρόης θιὸ ο αρ Ξ 

κα” 
- κ΄ ἢ 
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χοριιγεῖν καὶ διδόναι τοῖς εὐσεθέσι κατὰ τὰς διατάξεις τῶν 

-ἱερῶν καὶ θείων ἀποστόλων, τὰ μὲν ἄλλα τοῦ ἀρχιεπισκό- 

που τούτου παρίδε: μηδὲν ἀποφήνασα, διὰ: δὲ τὶιν νόσον 

αὐτοῦ τῖις λώθπς, ὡς καὶ οἰκείοις ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο, μὴν 

τριάκοντα ἐτῶν, διάκονον δὲ πρὸ τῶν εἰκοσιπέντε, μήτε ὑποδιάκονον ἥττονα 
’ τῶν εἴκοσιν ἐτῶν, μήτε ὅλως νέηλυν ἀπ ἀλλοτρίας ἐπαρχίας, ἀλλὰ περί τε τῶν 

ἡλικιῶν καὶ περὶ τῶν ἄλλων νομίμων καλῶς καὶ ἀκριθῶς διερευνώµενοι 

ἅπαντες οὕτω ποιῶνται τὴν τῶν χειρῶν ἐπίθεσιν, ἵνα μὴ καὶ κοινωνοὶ γένων- 

Δ ται ἁμαρτημάτων, πρὸς δὲ τούτοις μηδὲ τῶν ἀρχιερέων, ἢ ἱερέων ἢ ἄλλων τῶν 

ἐκ τοῦ βήματος τολμήση τις ἢ κουμπάρος γενέσθαι, ἢ ἀναδέξασθαι βρέφη ἐκ 

τοῦ θείου βαπτίσματος,ὡς σκανδάλων τε παραίτια καὶ ταῦτα ὄντα καὶ συκοφαν- 
[ τίας πρόξενα. "Οστις δὲ καὶ ὁποῖος τῶν ἀρχιερέων, ἢ ἱερέων, ἢ ἱεροδιακόνων, 

ἢ μοναχῶν, τολμήση τοῦ λοιποῦ παραθῆναί πως τὰ ἐν τῷ παρόντι συνοδικῶς 

ἀποφανθέντα, ὁ τοιοῦτος ὡς καταφρονητὴς τῶν θείων καὶ ἱερῶν νόμων καὶ κα- 

νόνων καὶ ὀλίγωρος πρὸς τὰς συνοδικὰς ἡμῶν ταύτας νοµίµους καὶ καλὰς ἆπο- 

φάσεις καὶ καταλυτὴς τῶν πρὸς σεμνότητα συντεινόντων τοῖς ἐκ τοῦ ἱεροῦ τού- 

του καταλόγου, ἵστω ἑαυτὸν ὑπεύθυνον καὶ ἔνοχον τῇ ἐκ τῶν θείων καὶ ἱερῶν 

νόμων παντελεῖ καθαιρέσει τῆς ἀρχιερωσύνης, ἢ ἱερωσύνης, ἢ ἱεροδιακονίας 

ὅπως ἂν τύχη τάξεως ἔχων καὶ βαθμοῦ. Ταῦτα μὲν οὖν δίκαια καὶ νόμιμα καὶ 

συμφέροντα ἀποφαινόμεθα τῷ ἱερῷ καταλόγῳ, ὧν εἰς ἔνδειξιν ἐγένετο καὶ ὁ 

παρὼν ἡμέτερος πατριαοχικὸς συνοδικὸς Τόμος. καταστρωθεὶς κἂν τῷ ἱερῷ κώ- 

δηκι τῆς καθ’ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης ᾿Εκκλησίας εἰς διηνεκῆ ἀσφάλειαν, 

Ἐν μηνὶ ᾿Ιουλίῳ 1796. Γεδεὼν Καν. Διατ. Α. σ. 2990. 

Β’..,.Καὶ δὲ γράφοντες τῇ χάριτι καὶ δυνάμει τοῦ Παναγίου Πνεύ- 

ματος ὁριζόμεθα καὶ ἀποφαινόμεθα ουνοδικῶς μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς 

Ἱερωτάτων ἀρχιερέων κλπ. ἵνα ἵν διὰ τοῦ διαλπφθέντος πατριαρχι- 

κοῦ καὶ συνοδικοῦ τόμου (Π. Γρηγορίου 1195) θεσπισθεῖδα, καὶ ἤδη 

κοινῇ, καὶ ὀυνοδικῇ γνώμηι. ἀνακαινισθεῖσα καὶ λόγοις νομίμοις καὶ 

ἀναγκαίοις προσεπικυρωθεῖδα διάταξις, ὑπάρχῃ καὶ τοῦ λοιποῦ 

ἐσαεὶ διατηρουµένπ καὶ ὀνεργοιηιέντι καὶ μιιδεὶς τῷ ἀπὸ τοῦδε ἅπαξ 

γάμῳ συνελθὼν καὶ ἀπὸ πρεσθυτέροι καὶ κοδμικοῦ ἱερέως, εἰ τίχοι 

ἔχων καὶ τέκνα πολλὰ Τι καὶ ἕν, μηδόλως προχειρίζηται εἰς ἀρ- 

χιερέα κἂν πάνυ ἄξιος ἡ καὶ μήτε εἰς ἐπαρχίας ἀποικατάστασιν 

μήτε ἐπὶ ψιλῷ ὀνόματι προάγηται εἰς προχείριόιν ἀρχιερατείας ὁ 
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εἶναι τοῦ λοιποῦ ἄξιον αὐτὸν ἀρχιερατεύειν καὶ τοῖς χρι- 

στιανοῖς συναναστρέφεσθαι, ὡς γέγραπται ἐν τῷ δεκάτῳ 

τρίτῳ κεφαλαίῳ τῶν λευϊτικῶν, τὸν τῇ, ἀσθενείᾳ ταύτῃ, κε- 

κτημένον μακρὰν ἀπέχεσθαι τοῦ λαοῦ καὶ ἐν ἐρημίᾳ περι- 

νοστεῖν τοῦ μὴν γίνεσθαι μετάδοσιν πρὸς αὐτοὺς τῖις νόσου. 

Πο. Ἱ. Σ. (1098). 
Περὶ δὲ τοῦ δευτέρου ζητήματος ἀποκρινόμεθά σοι νὰ 

χειροτονιιθῆς εἰς ἀρχιερέα οὐχὶ ὑπὸ δύο ἀρχιερέων, ἀλιὸν᾽ 

ὑπὸ τριῶν, ἐπειδὶι ἡ καθ᾽’ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη, Ἔκ- 

κλιισία, καθὼς φαίνεται εἰς τὰς νομικὰς διατάξεις, καθ᾽αὐ- 

τὸ νόμιμον γνωρίζει τὴν ὑπὸ τριῶν, τὴν δ᾽ ὑπὸ δύο τὴνν 

γνωρίζει κατπναγκασμµένπιν καὶ ἔξω τοῦ καθ᾽ αὐτὸ νομίμου. 

Γο. Π. Γαθριῖιὰ Μάϊος Ι184. 

Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἐπιστολῖις τῷ αἰτοῦντι Μπτροπολίτη, 

διαγορευούσηις ὅτι παύεται κανονικῶς τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώ- 

ματος ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος πρεσθύτερος, ἐὰν θελήσασαν τὴν 

μετὰ τοῦ νέου ἀναχωρήσασαν πρεσθυτέραν αὐτοῦ, ἐνοχο- 

ποιπθεῖσαν δ᾽ οὕτω, ἐπιστραφῖιναι πρὸς αὐτὸν παραδέξη- 

ται ταύτπιν εἰς νόμιμον συνοίκπσιν' ὅθεν ἐὰν οὗτος ἐπι- 

τοιοῦτος, ἐπὶ παραθάσει καὶ ἀθετήσει τῶν πάλαι καὶ ἤδπ συμϑώ- 

νως ταῖς ἐννοίαις τῶν ἱερῶν νόμων ἀποφανθέντων καὶ κυρωθέντων. 

"Οότις δὲ καὶ ὁποῖος ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα τὸν 

ἅπαντα Πατριάρχης ἣ ᾿Αρχιερεὺς πράξῃ ἀμέσως ἣ ἐμμέόδως καὶ λό- 

γῳ Τι ἔργῳ ὀυναινέση ἐπὶ προχειρίδει οἱουδήποτε ἀπὸ πρεδθυτέρου 

εἰς ἀρχιερέα, ἔχοντος τέκνα καὶ τὸν ἔγγαμον διελθόντος βίον, ὁ 

τοιοῦτος ὡς ἀντιπράττων ταῖς ἐννοίαις τῶν ἱερῶν νόμων καὶ προς- 

κόπιτων τῇ Ἐλκλπισίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἴστω ἔνοχος ὢν καὶ ὑπεύθυνος 

ταῖς ἐν τῷ προεικδοθέντι καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἄδιι ἀνανεωθέντι ὀυνοδικῷ 

τόμῳ περιεχοµένοις ἐκιλγισιαστικοῖς ἐπιτιμίοις. 

1515 κατὰ μῆνα Αὔγουότον ἐπινεμίισεως Διις. 

Τόμος πατριάρχου ᾿Ανθίμου καὶ 11 ᾿Αρχιερέων, 

ἐ- 

4 « . , - α 
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θυμῇ ἵνα ἐνεργῇ τὰ τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος δέον ἵνα 

προπιγπθή ἡ κανονικὶι ἀπ’ ἀλλήλων διάζευξις. 

Πρ. Ἱ. Σ. 90 Αὐγ., 1867. 

Γενομένις σκέψεως εἴγε ἡ Ἱ. Σύνοὸς προεδρευομένη 

ὑπὸ τοῦ Τοποτηρπτοῦ δύναται ἵνα ἐκδῷ τὴν κανονικὴιν 

ἄδειαν πρὸς χειροτονίαν διακόνου καὶ ἱερέως ἐν τῇ ἐπαρ- 

χία Κωνσταντινουπόλεως, ἐπειδὶι οὐδεὶς ῥητὸς κανὼν ὑπάρ- 

χει ἀπαγορεύων τὸ τοιοῦτον, ὑπάρχουσι δὲ πλεῖστα ὅσα 

παραδείγματα, καθ’ ἃ ὁ θρόνος διῳκήθη, ὑπὸ Τοποτπρπτῶν 

ἐπὶ ὁλόκληρα ἔτη, καθ᾽ ἃ πάντως ἐνεφανίσθησαν ἀνάγκαι 

χειροτονίας διακόνων καὶ Ἱεοέων, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν παρα- 

δειγμάτων τούτων, ἐνεκρίθη ὅπως χορπγπθῆ ἡ, κανονικὴ 

ἄδεια πρὸς χειροτονίαν τοῦ διαδλιφθέντος ὡς πρεσθυτέρου. 

Πο. δ.19-Ἰουλίου Τδτῃ. 

Ἐνεκρίθπι ἵνα ὁ διαλιιφθεὶς ἱερεὺς ὡς παρ᾽ ἐνορίαν λα- 

θὼν τὶιν ἱερωσύνην καθαιρεθῇ, κατὰ τὶν διαγόρευσιν τῶν 

ἱερῶν κανόνων. Πρ. Ἱ. Σ. 9 Ἰανουαρ. 1871. 

Κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας δὲν δύναται νὰ γίνη. χειροτο- 

νία εἰς ἱερέα προσώπου πάσχοντος τὸν ὀφθαλμόν. 

Πρ. Ἱ. Σ. 11 Ἰουλίου 1885. 

8 5. 

Ἐπειδῖι τοιγαροῦν τὸ τῖις ἁγίας τοῦ Θεοῦ Εκκλησίας 

πνευματικὸν ἰατρεῖον προσάγειν ὀφείλει θεραπείαν κατάλ- 

1. Καν. ΚΤ' ἅγ. ᾿Αποστόλων «τῶν εἰς κλῆρον προσελθόντων 

ἀγάμων κελεύομεν βουλομένους γαμεῖν ἀναγνώστας καὶ ψάλτας μό- 

νους», Συντ. Β’. 989.--]ίαν. ς’ τῆς ἐν Τρούλλῳ ς’ Οἰκουμ. Συνόδου, 

Συντ. Β΄, 918.--Κανὼν 1’ τῆς ἐν ᾿Λγκύρᾳ, Συντ. Γ, 99.--Καγ. Α΄’ τῆς 
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ἁγιδον τῶν νοσούντων ἑκάστῳ τρόπῳ παντί, δέον εὐκαίρως 

ἐκρίναμεν καὶ τοῦτον μὴν ἀπώσασθαι κενόν, δεῖ γὰρ μᾶλ- 

λον τῷ ὀλισθαίνοντι ἐπιδοθῆναι δεξιὰν ὅπως μὴν τελείως 

ἀπόληται: τούτου χάριν γράφομεν καὶ ἀποφαινόμεθα ἵνα 

αὐτὸς ὁ διαληφθεὶς Μόδυνας (πρὸ χρόνων σχεδὸν 10 ἱερεὺς 

χρηµατίσας, μετέπειτα δὲ προσκόψας ἐπηρείᾳ τοῦ μισοκά- 

λου ἐχθροῦ σαρκικῷ τινι πάθει καὶ γυναικὶ πορνικῶς συγ- 

γενόμενος καὶ τοῦ ἱερατεύειν καλῶς ἀποστάς), τῖις μὲν ἱε- 

ρωσύνης ἀπέχη, τελείως δὲ λαϊκὸς τελῆῇ. κατὰ πάντα καὶ 

ἔχητε ἄδειαν οἱ αὐτόθι ἱερεῖς εὔδιογῖισαι αὐτὸν μεθ᾽ ἧς ἂν 

βούλοιτο γυναικός, ὡς ἕνα τῶν λαϊκῶν καὶ κοινολαϊτῶν 

ἀναντιρρήτως, καὶ εὐλογῖιτε καὶ ἁγιάζητε αὐτοὺς καὶ ἐκ- 

κληισιάζιιτε ἀνεμποδίστως μηδενὸς ἐναντιουμένου. 

/ρ:Π. Μάιος μοής 

Τῇ 19 Νοεμθρίου 1809 ἐγένετο καθαίρεσις τοῦ παπᾶ 

Σπύρου "εἰς τὴν ἐπαρχίαν Θπθῶν, ὡς κατατολμήσαντος 

μετὰ θάνατον τῖις γυναικὸς αὐτοῦ ἀπιδεῖν εἰς 6’ γάμον. 

(Κῶδιξ Θ’ ὁ 103). 

Οὐ δύναται τὴν συναίνεσιν τῖις Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐι 

τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων ἄδειαν προσλαθεῖν ὁ μετὰ 

τὶιν ἱερωσύνην εἰς γάμον βουλόμενος ἀπιδεῖν εἰρημένος 

διάκονος Προκόπιος, ἔχει γὰρ ἐναντιουμένην τὴν τοῦ Ι{5΄’ 

ὃν Νεοκαιδαρείᾳ Συντ. Γ΄, Τ1.---᾽Απόκριδις Θεοδώρου τοῦ Βαλόαμῶ- 

νος Συντ. Δ΄. 417.--Φωτίου Νομ. Θ’ κεφ. κθ΄’ κείμενον καὶ ὀχόλιον 

Συντ. Α. 210.--᾽Αρχιμ. ᾽Αποότόλου Ἔκκλ.. Δίκαιον 6. 36!--30Ἴ. 

Ἐκ τῶν κειμένων τούτων ἀναμϑισθητήτως ὀξάγεται ὅτι ἁπαγο- 

ρεύεται ὁ γάμος τῶν κλπρικῶν μετὰ τὴν χθιροτονίαν, εἰ καὶ ὑπάρ- 

χουσι παραδείγµατά τινα περὶ τοῦ ἐναντίου, ἅτινα κατ’ οἰκονομίαν 

συνεχώρησεν ἵν Ἐκκδλπδία, ἀποκλείδασα τοὺς τοιούτους τῶν ἱερα- 

τικῶν αὐτῶν καθηκόντων. ΄ | 

; 

1 

ος αν ουν 
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ἀποστολικοῦ κανόνος περίληψιν, τοῖς ἀναγνώσταις μόνον 

καὶ ψάλταις ἐπιτρέπουσαν τὸ τοιοῦτον, οὐχὶ δὲ καὶ τοῖς 

πρεσθυτέροις, ὑποδιακόνοις καὶ διακόνοις μετὰ τὴν χειρο- 

νοµίαν, ἔχει δὲ καὶ τὸν 5 τῖις ΣΤ’ ἁγίας Οἰκουμενικῖις συνό- 

δου, οὕτω κατὰ λέξιν ἀποφαινόμενον, «ἐπειδὴ, παρὰ τοῖς 

ἀποστολικοῖς κανόσιν εἴρηται τῶν εἰς κλῖιρον προσαγομέ- 

νῶν ἀγάμων μόνους ἀναγνώστας καὶ ὑάλτας γαμεῖν, καὶ 

ἡμεῖς τοῦτο προφυλ άττοντες ὁρίζομεν ἀπὸ τοῦ νῦν µτδα- 

μῶς ὑποδιάκονον ἂν διάκονον ἣν πρεσθύτερον μετὰ τὴν ἐπ' 

αὐτῷ χειροθεσίαν ἔχειν ἄδειαν γαμικὸν ἑαυτῷ συνιστᾶν 

σινοικέσιον» ᾿Αλλὰ καὶ ἡν τρίτη Νεαρὰ τοῦ ἐν βασιλεῦσιν 

ἀοιδίμου σοφωτάτου Λέοντος ἐκκπρύττονσα τὰ τῶν τοιού» 

των συνοικέσια ὁρίζεται, «κελεύομεν κατὰ τὸ ἀρχαῖον τῖις 

᾿Εκκλγισίας διάταγμα τὰς χειροτονίας προθαίνειν, οὐ γὰρ 

ἄξιόν ἐστιν τοὺς ἀνυψωθέντας τῆς σωματικῆς ταπεινώσεως 

ἀπὸ τῖις πνευματικῖις ἀναθάσεως τούτους πάλιν εἰς τὴν 

σαρκικὶνν ταπείνωσιν καταπίπτειν' τοὐναντίον δὲ μᾶλλον 

χρὶι εἰς ἀνάδασιν ὑψτιλὴνν τὴν θείαν λειτουργίαν ἐις τῆς σω- 

ματικῖις ταπεινώσεως ἀναθαίνειν, διὸ οὐδεὶς τῶν τοῦ βή- 

ματος μετὰ τὶιν χειροτονίαν τολμηρῶς συζευχθείη, κατὰ 

νόμον γάμου γυναικί, ἐξῖιν γὰρ αὐτῷ πρὸ τῖις χειροτονίας 

ποιῖισαι τὸ μετὰ χειροτονίαν οὕτω κακῶς τολμηθέν. 

Γρ. Π. Σόριος 1819. 

Οἱ ἱεροὶ κανόνες καταδικάζουσιν αὐστηρῶς τοὺς θελήσαν- 

τας ὅπως ποτε Δειποτακτῖισαι ιετὰ τὴν χειροτονίαν καὶ γάμῳ 

συναφθῖτιναι’ καθότι τὸν ἅπαξ τῷ Θεῷ ἀφιερωθέντα καὶ τῖς 

ἱερᾶς ὑπηρεσίας ἀξιωθέντα οὐκ ἔξεστι πάντως µεταστρα- 

φέντα ἀποδέξαοθαί τινα, κατὰ τὸν τ’ τῖις ΣΤ’ οἰκουμενι- 

κῑις συνόδου ὁρίζοντα, «ἀπὸ τοῦ νῦν μηδαμῶς ὑποδιάκο- 

νον ἴν διάκονον Γι πρεσθύτερον μετὰ τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ χειρο- 

1 ΡῈ; 
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τονίαν ἔχειν ἄδειαν γαμικὸν ἑαυτῷ συνιστᾶν συνοικέσιον. 

Γρ. ΠΠ. 14 δύρίου 1898. 

“Ὅθεν γράφοντες συνοδικῶς μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς κτλ.. ἀπο- 

φαινόμεθα ἐκκλπσιαστικῶς ἵνα ἡ μὲν διαλπφθεῖσα ὑπάρχῃ 

διεζευγμένη καὶ κεχωρισµένπ ἀπὸ τοῦ παρανόμου τούτου 

ἀνδρὸς αὐτῆς, ξένη τε καὶ ἀπηλλοτριωμένη τοῦ λοιποῦ 

καὶ ἔχῃ τὴν ἄδειαν ἀπιδεῖν εἰς ἄλλους γάμους νομέμους 

καὶ στεφανωθῄναι μεθ᾽ ἑτέρου νομίμου ἀνδρός, αὐτὸς δὲ ὁ 

κακοθεοδόσιος (ὁ λαθὼν τὸν ἱεροδιακονικὸν βαθμόν, ἀλλ.’ 

ὕστερον ἀποποιπσάμενος τὸ ἱεροδιακονικὸν σχῖμα καὶ ἐκ- 

κλγισιαστικῇ ἀδείᾳ, ἀπάτῃ ληφθείση, γυναῖκα ἑαυτῷ ἀγα- 

γὼν καὶ βραδύτερον τὸ ἱερατικὸν σχῖιμα πάλιν ἀναλαθών), 

ὡς τοιοῦτος τὴν μοχθηρίαν καὶ ἀσέθειαν καὶ ἀθεοφοθίαν, 

φωραθεὶς καὶ παραθάτης τῶν θείων νόμων καὶ ἐμπαίκτης 

τῶν ἱερῶν μυστηρίων ἐξελεγχθείς, καὶ ἀνοσιουργὸς κακοερ- 

γάτης, ἐγκλιιματίας καὶ ἀνάξιος τοῦ ἱερατεύειν τῷ Ὑψίστῳ 

Θεῷ ἀναφανείς, καθῃργμένος ὑπάρχῃ καὶ ἔκπτωτος τοῦ 

ἱεροῦ καταλόγου καὶ ἀπόθλητος τῶν ἱερῶν περιθόλων καὶ 

γεγυμνωμένος τῆς θείας χάριτος, Θεοδόσης μόνον λεγόμε- 

νος καὶ ὡς εἷς βάναυσος καὶ ἰδιώτνις γνωριζόμενος καὶ ἐστε- 

ριιμένος παντὸς ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἐνοριακοῦ εἰσοδήνμα- 

τος, καὶ μιιδεὶς τολμήσῃ. συμφορέσαι αὐτῷ καὶ συλλειτουρ- 

γῖισαι ἵν τὴν ἀνίερον αὐτοῦ χεῖρα ἀσπάσασθαι ἣν ὡς ἱερέα δέ- 

ξασθαι καὶ τιμῆσαι ἓν εἰσόδτιμα πολὺ Ἰν ὀλίγον αὐτῷ παρα- 

σχεῖν ἴι ὅλως βοπθῖισαι αὐτῷ ἐν βάοει ἀργίας ἀσυγγνώστου 

καὶ ἀφορισμοῦ ἀδύτου. . Γρ. Π.Σ. Ἰανουαρ. 1840. 

εν. Τὸ δὲ συνοικέσιον αὐτῶν (γενόμενον μετὰ τῖιν 

χειροτονίαν τοῦ συζύγου εἰς διάκονον), ὡς εὐλογπθὲν καὶ 

τινικαῦτα παρὰ τῖις Αγίας τοῦ Χριστοῦ Εκκλησίας καὶ 

ἀδιάθλητον καὶ ἀκατάγνωστον , ἀνακπρυχθέν, διατελῇ, καὶ 
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Πδπ καὶ διὰ παντὸς γνωριζόμενον παρ᾽ ἡμῶν τε καὶ παρὰ 

πάντων ἀκαταιτίατον καὶ νόμιμον, καθάπερ καὶ τὰ ἐξ αὖὐ- 

τῶν γενηθέντα τέκνα νόμιμα καὶ ὡς τοιαῦτα παντὸς μώ- 

μου ἀνώτερα παρὰ τοῖς θείοις καὶ ἱεοοῖς νόμοις, ὦσι καὶ 

γνωρίζονται γνήσιοι κληρονόμοι τῖις τοῦ μακαρίτου πατρὸς 

αὐτῶν Προκοπίου καὶ τῆς τοῦ πάππου αὐτῶν Δημητρίου 

περιουσίας. Γρ. Π. Σ. 91 ϑθρίου 1847. 

Ἐνεκρίθη, ἡ ἔκδοσις ἐπιστολῖις τῷ αἰτοῦντι ὁδηγίας Ἐπι- 

σκόπῳ περί τινος, ὅστις ἱεροδιάκονος ὢν καὶ πρό τινος 

καιροῦ ἀποθαλὼν τὸ ἱερατικὸν σχῖμα, ἐξαιτεῖται διὰ τῆς 

πολιτικῆς ἀρχῖις τὶν ἐκκλησιαστικὴν ἄδειαν ὅπως ἔλθῃ 

εἰς γάμου κοινωνίαν, διαδηλούσης ὅτι κατὰ τοὺς θείους 

καὶ ἱεροὺς κανόνας τὸ τοιοῦτον οὐκ. ἐπιτρέπεται. 

Πρ. Ἱ. Σ. 15 Φεόθρ. 1868. 

Κατὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνας οὐκ ἐπιτρέπεται ἵνα ὁ περὶ οὗ 

ὁ λόγος ἱερεύς, χπρεύσας πρό τινος καιροῦ καὶ παραιτπθεὶς 

ἀπὸ διετίας πάσης ἱεοοποαξίας, ἔλθῃ. εἰς δευτέρου γάμου 

κοινωνίαν. Πρ. Ἱ. Σ. 31 Αὐγ. 1869. 

Τὸ νὰ συνάπτωσι γάμους μοναχοὶ καὶ ἱερωμένοι μετὰ 

τὴν χειροτονίαν αὐτῶν δὲν εἶναι σύμφωνον μὲ τοὺς συνο- 

δικοὺς κανόνας καὶ τὰς διατάξεις τῖις ᾿Ανατολικῖις Ἐκκλη- 

σίας: ἀλλ᾽ ἐν τοῖς κώδηξι τοῦ Πατριαρχείου, εἰ καὶ σπανιώ- 

τατα, ὑπάρχουσιν ὅμως πράξεις συγχωρήσεως ἱερωμένων 

μετὰ τὶν χειροτονίαν αὐτῶν ἐκπεσόντων καὶ νυμφευσαμέ- 

νων, ἃς ἡ Ἐκκλιισία ὑπείκουσα εἰς τὴν ἀνάγκπν καὶ χαλε- 

πότητα τῶν τότε καιρῶν, ἴν εἰς ἄλλους οἰκονομίας λόγους 

ἐνέδιδεν ἵνα ἐκδώσῃ, ἐπὶ τῷ ἀπαοαθάτῳ ὅμως ὅρῳ τοῦ νὰ 

μὶν δύνωνται οἱ τοιοῦτοι νὰ ἐκτελῶσιν ὡς πρότερον τὰ ἱε- 

ρατικὰ αὐτῶν καθήκοντα, ἀλλ” ἐτάσσοντο μεταξὺ τῶν 

λαϊκῶν: ἡ πρᾶξις δ᾽ αὕτη τῖις Εκκλησίας, ὡς ἐκ πνευματι- 
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κῑις ἐξουσίας πηγάζουσά ἐστιν ὁμολογουμένως ἐκκλπσ΄α- 

στικὶι καὶ πνευματική. Πρ. Ἱ' Σ. 4 Φεθρ. 1970. 

Ὁ μὲν Ι’ κανὼν τῖις ἐν ᾿Αγκύρα λέγει, «διάκονοι ὅσοι 

καθίστανται παρ᾽ αὐτῖιν τὴν κατάστασιν εἰ ἐμαρτύραντο καὶ 

ἔφασαν χρῖιναι γαμῖσαι μὶν δυνάμενοι οὕτω μένειν, οὗτοι 

μετὰ ταῦτα γαμήσαντες ἔστωσαν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ διὰ τὸ 

ἐπιτραπῖιναι αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ ᾿Επισκόπου. Τοῦτο δ᾽ εἴ τινες 
4 , σιωπήσαντες καὶ καταδεξάµενοι ἐν τῇ χειροτονίᾳ μένειν ' τς 

οὕτω, μετὰ ταῦτα Ίιλθον εἰς γάμον, πεπαῦσθαι αὐτοὺς τῖις 

διακονίας, ὁ δὲ Α΄’ τῆς ἐν Νεοκαισαρείᾳ καθαιρεῖ αὐτοὺς 

τοῦ βαθμοῦ, ὁ 5’ τῖς ΣΤ’ οἰκουμενικῖις συνόδου κωλύει τὸ 

ἔρχεσθαι εἰς γάμον τοὺς ἱερωμένους, ὁ τοῦ Μ. Βασιλείου 

ὁρίζει παντὶ τρόπῳ διασπᾶν τὴν μετὰ γυναικῶν συνάφειαν 

τῶν ἱερωμένων καὶ τὸ μετ᾽ αὐτῶν συνοικέσιον, ἐὰν τυχὸν 

ἐγένετο, διαλύειν, οἱ δὲ νόμοι καὶ περαιτέρω προθαίνοντες 

διαγορεύουσιν ὅτι οἱ ἐκ τοιούτων ἀθεμίτων γάμων τεχθέν- 

τες παῖδες οὔτε φυσικοὶ οὔτε νόθοι εἰσὶ καὶ οὔτε κλπρονο- 

μίαν λαμθάνουσι παρὰ τῶν γονέων αὐτῶν, κεφ. κθ’ Φωτίου 

Νομ., ἀλλὰ τὸ εἰς αὐτὸ σχόλιον λέγει ἐν τέλει ὅτι τὸ τοιοῦ - 

τον ἐπὶ τῖις κανονικῖις ἀκριθείας στηριζόμενον ἔθος ἀπὸ πολ- 

λοῦ ἐξέλιπεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Πρ. Ἱ. Σ. 19 ϑ6ρίου 1874. 

Ἐν γένει μὲν ἡ Ἐκκλησία κωλύει τοὺς γάμους τῶν εἰς 

τὸ ἀξίωμα τῖις ἱερωσύνης ἤδη προπγμένων, ἀκολουθοῦσα 

τῇ κανονικῇ, ἀκριθείᾳ: οὐχ” ἧττον ὅμως ὑπάρχουσι παρα- 

δείγματα ἱερέων εἴτε καθαιρεθέντων δι’ ἔγκλγιμα κανονικὸν 

εἴτε καταλιπόντων τὸ ἀξίωμα τῖις ἱερωσύνης καὶ ἐλθόντων 

εἰς γάμου κοινωνίαν κατ᾽ ἐκκλησιαστικὶνν συγκατάθασιν. 

Καὶ τῷ περὶ οὗ δ᾽ ὁ λόγος πατρὶ τοῦ Γεωργίου ὑποτίθεται 

ὅτι ἕνεκα περιστάσεων σοθαρῶν καὶ χαλεπῶν ἐπετράπη ὑπὸ 

τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κρήτης ὁ μετὰ τὶιν ἱερωσύντιν 
4 

Αλ κ΄ ον -µκ ἘΡΉΜΗΝ 

Ον ρα : 

---Ὑμήὰ-Ξ 
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γάμος, καθ” ἃ βεδαιοῖ τὸ γράμμα ὅτι ἐνόρκως ἐμαρτύρησαν 

δύο ἀξιόπιστα πρόσωπα: τούτου ὃ’ οὕτως ἔχοντος καὶ ὁ γά- 

μος θεωρεῖται νόμιμος καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ τέκνα ἐπίσης νόμι- 

Ϊ μα καὶ δικαιωματικῶς ὑπεισερχόμενα εἰς τὴν πατρικὴν 

κλιιρονομίαν. Πρ. Ἱ. Σ. 39 'Οκτωθρίου 1884. 

] | 6 6. 

| Ἐξεδόθη τόμος πατριαρχικὸς καὶ συνοδικὸς ὅπως μή 

τις τῶν ἀρχιερέων μήτε τῶν ἱερέων καὶ ἱεροδιακόνων Τι μο- 

ναχῶν ἐπιχειρήσῃ, τοῦ λοιποῦ γίγνεσθαι κουμπάρος καὶ 

Ϊ στεφάνοις στέφειν τοὺς γάιιῳ συζευγνυμένους, μήτε βρέφη 

Ϊ ἀναδέχεσθαι ἐκ τῖις ἱερᾶς κολυμθήθρας τοῦ θείου βαπτίσμα- 

τος σύντεκνος γενόμενος, ὡς ταῦτα οὐ μόνον οὐ συνάδον- 

τα τοῖς ἱεροῖς νόμοις ἀλλὰ καὶ σκανδάλων καὶ δυσφημιῶν 

Ϊ καὶ ἄλλων ἀρρήτων ἀτοπημάτων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ποόξενα.! 

3 Γρ. Π. Σ. Ἰούλιος 1196. 

Οἱ ἀρχιερατικοὶ ἐπίτροποι -ημήννος προεκδοθείσαις ἐγ- 

! κυκδίοις τῖις Ἐκκλπσίας δέον νὰ ὦσι κλπρικοί. 

Γρ. 11. Σ. 2 Μαΐου 1840. 

Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις ἐπιστολῖις ἀποδοκιμαζούσης καὶ 

ἀναιρούσης τὴν ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Βελλᾶς γενομένην χει- 

ροθεσίαν εἰς ἀρχιμανδρίτην τοῦ ρπθέντος ἱερέως, ζώσης 

τῖις πρεσθυτέρας αὐτοῦ καὶ διαγορευούσης ὅτι ὁ διαληγφθεὶς 

ὑπάρχει ἁπλοῦς ἱερεύς. Πο. Ἱ. Σ. 24 Μαΐου 18711. 

|. Περὶ τοῦ αὐτοῦ ζητήματος ὅρα ὃν Συντ. Β’, 310 καὶ 100 γνώ- 

µας Πέτοου καὶ Νικπφόρου χαρτοφυλάκων τῆς Μ. Ἐκκλπόίας γνω- 

μµατευσάντων ὅτι παρὰ κανόνα ὑστὶ καὶ κωλύεται μοναχὸς δέχεσθαι 

παιδία ἀπὸ βαπτίσματος καὶ ποιεῖν ἀδελφοποιπόίας ΤΙ κρατεῖν 

ὀτέφανα. Ὅρα καὶ ὢ 1 6. 199. 
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Σκέψεως γενομένης ἐνεκρίθη ὅπως γένηται τῷ αἰτοῦντι 

Μπτροπολίτη ἀπάντησις ὅτι δύναται νὰ διορίσηῃ. κοσμικοὺς 

ἐπιτρόπους, ὅπου δὲν ὑπάοχωσιν ἱερωμένοι ἱκανοὶ καὶ κα- 

τάλληλοι, ἐὰν ὅμως α’ μὴν εἴρῃ. ἀντίστασιν διὰ τοῦτο ἐκ ιιέ- 

ρους τῶν ἐπιτοπίων πολιτικῶν ἀρχῶν καὶ β΄’ ὑπὸ τὸν ὅρον 

ὅπως τοῖς τοιούτοις ἐπιτρόποις μὶν χοριγήοπ, ἡ, Πανιερό- 

τις του τὸ δικαίωμα τοῦ νὰ ἐπιθάλλωσιν εἰς τοὺς ἱερεῖς 

ἀργίαν καὶ τὰ παρόμοια. Ηρ. Ἱ, δ. 9 Άπρη Τον 

Ὁ ἔξαρχος Μετζόθου ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ συντάττῃ καὶ 

ἐπικυροῖ διαθήκας καὶ ἐκδίδει ἄλλα ἐπίσημα ἔγγραφα περὶ 

ἀγοραπωλπσίας, ἐπιτροπείας κτὰ.καθὼς οἱ ἀρχιερεῖς, ταῦτα 

δὲ ἔχουσιν κῦρος, οἷον καὶ τὰ παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐκδι- 

θόμενα. Πρ. Ἱ. Σ. 4 Μαρτίου 1878. 

Κατὰ τὴν ἐκικλιισιαστικὴν τάξιν τὸ ἀξίωμα τοῦ Οἰκονό- 

μου εἶναι ἀνώτερον τοῦ πρωτοπρεσθυτέρου, ἑπομένως 

ἐκεῖνος προπγεῖται τούτου ἐν πάσῃ, ἱεροτεδεστίᾳ καὶ ἄλλη, 

οἰαδήτινι περιστάσει, οὐ μετατρέπουσι δὲ τὴν ἐκ τῶν προω- 

τείων τοῦ ἀξιώματος τάξιν τὰ πρεσθεῖα τῖις χειροτονίας, 

λαμθανόμενα ὑπ᾽ ὄψει μόνον ἐπὶ ἰσότητος ἀξιωμάτων καὶ 

τούτων ἀπονεμπθέντων ὑπὸ μιᾶς καὶ τῖις αὐτῖις ἢι ἰσοδυνά- 

µου ἀρχῖις. Το. Π. 3 Σεπτεµθρίου 1880. 

Ὁ διορισμὸς λαϊκοῦ ἀρχ. ἐπιτρόπου τοῦ ἀρχιερέως ἐστὶν 

ἐναντίον τῶν Κανονισμῶν. Πρ. Ἱ.Σ. 24 Ὀκτωθρίου 1885. 

Κατ’ ἀρχὴν ' οἱ ἀρχιερατικοὶ ἐπίτροποι καὶ πρόεδροι τῶν 

Μητροπολιτικῶν Δικαστηρίων δέον νὰ ὦσι κληρικοί. 

Μ. Σ. 18 (1886). 

-------- «ο «:----- 

γα δος μία ος 

ο ων ον 

αμ φαῤφευς ώς 
τ 

κα Ἁὶ 
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

πε όν 

ΠΕΡΙ ΛΠΗΙΣ. 

1. Ἐν γένει. 

2. Περὶ Νπῶν. 

8... Ἐκπαιδευτικῶν Καθιδρυμάτων. 

4... Μονῶν. 
Ε 

ἆϱο ο (60 50Ο ορο ) . ”. Μετογίων. - 

-ν 

Προκειιιένου πεοὶ νομικῶν προσώπων ὡς ἡ Μονή, οἱ διά- 

δοχοι ἐπίτροποι ἔν τινι δίκᾳ ὑπόχρεοί εἶσιν ἵνα ἐξακολου- 

θήσωσιν αὐτὴν ἐῑς τοῦ σημείου ἐν ᾧ εὗρον αὐτήν. 

Μ. Σ. 77 (1880). 
Τὸ Συμθούλιον, κατιδὸν ὅτι ἡ ἔφεσις ἀπευθύνεται ἀορί- 

στως ἐναντίον τῶν κατοίκων τῖις ΝΚοινότητος τῖις Νήσου 

Ἰωαννίνων, ἥτις εἶναι ἠθικὸν πρόσωπον, ἐνῷ ἔδει ἵνα 

ἀπει θυνθῆ ὡοισιένως κατὰ τῶν ἐπιτετοαμ]ιένων τὴν διοί- 

κπσιν τῖις κοινότητος ἀντιπροσώπων, καὶ ὅτι δὲν φαίνεται 

ἐν τῷ ἐπιδοτπρίῳ εἰς τίνας ὀ: ομαστὶ ἐπεδόθη τὸ ἀντίγρα- 

|. Παρ᾽ ἡμῖν πρὸς ὀύστασιν νομικοῦ προδώπου τὰ κοινὰ ἀφο- 

ρῶντος, οἷον Φφιλανθοωπικοῦ ἢι ἐκπαιδευτικοῦ καθιδρύματος, ναοῦ, 

μονῆς κλπ. ἀπαιτεῖται ἡ ἄδεια τῆς τε πολιτικῆς καὶ τῆς ἐκκλιιδια- 

ὁτικῖις ἀοχῆς, ὅρα ἢ 9, σημ. 1. Τὰ νομικὰ ποόόωπα, ἔχουσι πάντα 

τὰ δικαιώµατα τῶν ὑυσικῶν ποοσώπων, ὑκτὸς τῶν ἀναγομένων εἰς 

τὰς οἰκογενειακὴς σχέσεις, δυνάμενα καὶ ἐπὶ διικαστποίου λὰ πα 

ραστῶσιν ἄνευ ἀδείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς Τι πολιτικῆς ἀρχῆς. Ἡ 

περιουσία αὐτῶν ἀνίκει οὐχὶ εἰς τὰ μέλι ἀλλ᾽ εἰς αὐτὴν ταύτην 

τὶιν ὁμάδα, τιετὰ τὶιν διάλυσιν τῆς ὁποίας περιέρχεται, ἂν μὴ ἄε- 

99 
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φον τῖις ἐφέσεως μετ᾽ ἀντιγράφων τῶν προτάσεων καὶ τοῦ 

ἐγγυπτικοῦ, ἀπεφήνατο ὅπως συμπληρωθῇ τὸ ἐφετήριον 

ἔγγραον. | Πρ. Μ. Σ. 399 Νόρίου 1888. 

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατοιαρχεῖον, ὡς ἔχον τὴν ἀνωτάτην 

ἐποπτείαν ἐπί τε τῶν ἱερῶν ᾿Εκκλισιῶν καὶ τῶν διαφόρων 

ἐκπαιδευτικῶν Καταστημάτων καὶ ὀφεῖλον ἵνα προνοῇ 

ὑπὲρ τής καλτις αὐτῶν συντποήσεως καὶ προαγωγῖις καὶ 

ὑπὲρ τῖις ἐπωφελοῦς διαχειρίσεως τῶν προσόδων: αὐτῶν, 

δύναται ἵνα καὶ αὐτεπαγγέλτως ἐπιθάλλη τὰς δεούσας τρο- 

ποποιῖσεις περὶ τοῦ τρόπου τῖις τούτων διοικήσεως ἀνα- 

λόγως πρὸς τὰ πράγματα καὶ τὰς περιστάσεις (Δ. Σωµά- 

των). Μ. Σ. 9 {{9Π8} 

Ἡ ἐλάττωσις τῶν μελῶν Σωματείου τινὸς δὲν δύναται 

νὰ θεωοπθῇ ὡς αἰτία διαλύσεως αὐτοῦ. Μ. Σ. 9 (875). 

Ἐὰν ἤθελον ν᾿ ἀποσπασθῶσι τῆς ᾿Αδελφότητος τὰ δια- 

λιιφῦέντα μέλη αὐτῆς καὶ συστήσωσιν ἕτερον Σωματεῖον, 

οὐδεὶς ἰδύνατο νὰ ἀπαγορεύσῃ αὐτοῖς τοῦτο, ἀλλὰ δὲν 

ἐπετρέπετο αὐτοῖς ἵνα ἀντιποιπθῶσι τῖις ἐπωνυμίας Σωµα-. 

τείου ὑφισταμένου. Μ. Σ. 9 (1875). 

Τὸ Πατριαρχεῖον δὲν δύναται ν᾽ ἀναγνωοίση ἐπισήμως᾽ 

τὴν ὕπαρξιν ἀδελφοτήτων. Πρ.Μ. Σ. 18 Δόρίου 1891. 

λως ὥρισται, εἰς τὴν Κουνότπια ἐξ ἧς ἡι ὁμὰς Τι εἰς τὸ Οἰκουμενι- 

κὸν Πατριαοχεῖον, τὸ ὁποῖον ἀποφασίζει περὶ τῆς διαθέσεως αὐτῆς. 

Τὰ νομικὰ πρόσωπα βούδαιδιν ἔχουσι τῖιν διὰ τῶν νομίμων αὐτῶν 

ἀντιπροσώπων ὀκδποουμένπν, εὐθυνόμενα καὶ διὰ τὰ ἀδικήματα 

αὐτῶν, ἀλλὰ μόνον ἐφ᾽ ὅσον ἐξ αὐτῶν ὠφεληήιθηόαν’ προκειµένου δὲ : 

στερὶ κοινόττιτος ἀνοργανίστου, ὅ,τι τὰ δύο τρίτα τῶν μελῶν αὐτῆς ' 

ἀποφασίδθωσιν, ὑποχοεοῖ πᾶσαν τῖιν κοινότητα, Ν. ὃ Π. (50. 

9), {ιτις ἐπὶ δικαστιρίου ἐκπροσωπεῖται ἐπίδις ὑπὸ τῶν δύο τοί- 

των τῶν μελῶν αὐτῆς. Ν. 2 κε. (10. 81), Ν, 9. Π. ΩΘ. 4). 
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δ 21 

Ἐπικυροῦμεν τὸ διαλαμόανόμενον λεγάτον καὶ τὴν δω- 
Η 2 «ο (Ἂ ” - 7 8 4 ᾽ ο ρεὰν ἐν τῇ διαθήκῃ, τῶν δύο εἰρημένων αὐταδέλφων (γυναι- 

- ” ΄ . Ἀ . ᾽ - Ζ τ κῶν ἄνευ κατιόντων) πρὸς τὸν ἀνεψιὸν αὐτῶν Μάρκον,ὅπως 

ἔχη. τὸ κῦρος καὶ τὴν ἰσχὺν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κριτπρίῳ 

δικαιοσύνης, ἀπαράτρεπτον καὶ ἀμεταποίητον καὶ ἡ δι᾽ 

αὐτῖις ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις αἰτίαις λεγατευθεῖσα ἱερὰ Ἐκ- 

κλιισία ὑπάρχῃ καὶ λέγηται καὶ παρὰ πάντων γινώσκηται, 

μετὰ τῶν κτημάτων αὐτῆς καὶ ἀφιερωμάτων κινητῶν τε 

καὶ ἀκινήτων, κιῖνμα ἴδιον αὐτοῦ τοῦ Μάρκου ἀναφαίρετον 

καὶ ἀναπόσπαστον, διαθαῖνον καὶ πρὸς τοὺς κληρονόμους 

αὐτοῦ καὶ ἀπογόνους, μὲν δυναμένους μέντοι μήτε αὐτοῦ 

μήτε αὐτῶν πωλῖισαι αὐτὶιν ἤ τι τῶν κτημάτων αὐτῆς καὶ 

ἀφιερωμάτων, Τι ἐνέχυρον θῆναι ἣν πρὸς ἄλλα χαρίσασθαι 

πρόσωπα κατὰ τὴν τῖις διαθήκης περίληψιν, ἀλλ᾽ ὀφειλόν- 

των ἀπαραιτήτως ποιεῖν τὰ ἀναγγαῖα ἐν αὐτῇ. δαπανήματα 

πρὸς εὐπρέπειαν αὐτῖις καὶ καλλωπισμόν, ἐκλέγειν τε ἄξιον 

καὶ ἀνεπίληπτον ἱεοέα καὶ ἀποκαθιστᾶν ἐν αὐτῇ πρὸς ἐκτέ- 

λεσιν τῶν τεταγμένων θείων μυσταγωγιῶν ἐπὶ μντιμοσύνῳ 

τῶν κτητόρων, καρποῦσθαι καὶ νέμεσθαι ἐλευθέοως τὰς ἀπὸ 

1. Περὶ τῆς περιουσίας, ἀνεγέρόεως καὶ διοικήδεως τῶν ἱερῶν 

Ναῶν πραγματεύονται αἱ ἀκόλουθοι πατριαρχικαὶ πράξεις: 

Α΄... Καὶ δὴ γράφοντες συνοδικῶς, πρῶτον μὲν ὁριζόμεθα συμφώνως τοῖς 

θείοις νόμοις καὶ τοῖς ἱεροῖς ἀποστολικοῖς κανόσι καὶ θεσπίζοµεν ὅπως τοῦ λοι- 

ποῦ μηδεὶς τῶν ἀρχιερέων, μητροπολιτῶν, ἀρχιεπισκόπων τε καὶ ἐπισκόπων 

ἔχη ἄδειαν ἀπεμπωλεῖν κτήματα καὶ ἀφιερώματα κινητά τε καὶ ἀκίνητα τῆς μη- 

τροπόλεως ἢ ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἐπισκοπῆς, ἐν ᾗ ἐκληρώθη, πρός τινα ἐφ᾽ οἰᾳδή»- 

τινι αἰτίᾳ ἣ προφάσει ἀνάγκης αὐτοῦ, ὡσαύτως καὶ μηδεὶς τῶν χριστιανῶν τολ.- 

Ἰήσειέ ποτε ἐξαγοράσαι τὰ τοιαῦτα ἀναθήματα. καὶ ἀφιερώματα παρὰ τοῦ ἀρχιε» 
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ε - μα Ἄς . - “ 3 - ΄ . 

τῶν ὑ-οστατικῶν καὶ κτπιιάτων αὐτῖις προσόδους καὶ δια- 

τποεῖν ἀπαραθάτους τὰς σιιιφωνίας, μιδενὸς ἄλλου ἄδειαν 

. 

ρέως ἣ τοῦ ἐπιτρόπου αὐτοῦ, ὅτι οὐχ ὅσιον ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἁγίων τοῦ 

Θεοῦ ἐκκ)ησιῶν τὰ τοιαῦτα, ὅσα καὶ ἂν ὦσι, οὐδὲ ὅλως µιετακινεῖσθαι ἑκτὸς 

μόνον εἴ γε τύχοι κατεπείγουσα ἀνάγκη καὶ βία ἀπαραίτητος, καταναγκάζουσα 

ἀπεμιπωληθῆναί τι τῶν ἁφριερωθέντων παρὰ τῶν εὑσεθῶν καὶ ὀρθοδόξων χρι- 

στιανῶν καὶ τοῖτο οὐ κατ ἀπόλυτον ἐλυυθερίαν ἀλλὰ διὰ κοινῆς βουλῆς καὶ 

σκέψεως, τοῦ τε ἀρχιερατικῶς προϊσταμένου ἑκάσης ἐπαρχίας καὶ τῶν ἐντιμοτά- 

τωναὐτοῦ κληρικῶν, ὥστε διὰ κοινῆς ἐνυπογράφου αὐτῶν ἀναφορᾶς πρὸς τὴν 

καθ ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μ. ᾿Εκκλησίαν, δηλοποιούντων ἐν φόόῳ Θεοῦ τὴν αἰτίαν 

καὶ ἀνάγκην δὺ ἣν ἐπείγονται ἀπεμπωλῆσαι τι τῶν ἀριερωμάτων, καὶ τότε δι 

ἀδείας καὶ συγκαταθΊστω- ἐκκλησιαστικῆς δύνασθαι τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ λαϊκοὺς 

ποιεῖν τὴν πώλησιν τοῦ τοιούτου ἀφιερώματος, ἐκτὸς μέντοι τῆς τοιαύτης ἑκ- 

κ).ησιαστικῆς ἀδείας πηδένα ἔχειν ποιεῖν τὴν τοιαύτην πρόχειρον πώλησιν ἡ τὴν 

ἐξαγορὰν ὡς ἀπηγορευμένην καὶ διόλου κεκωλυμ’νην παρὰ τῆς Ἐκκλησίας, 

κατὰ τὰς διακελείσεις τῶν ἐπικειμένων αὑτῇ θείων νόμων καὶ ἱερῶν ἀποστο- 

λικῶν κανόναν, καὶ ὅστις ποτὲ κακοθοίλως βουληθῇ ἀπεμπωλῆσαι λάθρα τι 

τῶν ἀριερωθέντων, τὴν τοιαύτην πώλησιν ὀκυροῦμεν καὶ διακελευόμεθα ἐπι 

στραφῆνσι εἰς τὰ ὀπίσω τὸ ἀριερωθὲν  ἣ κακῶς πωληθέν, ζημιοῦσθαι δὲ ποσό- 
͵ 

τητα τῶν ἄσπρων τὸν ἀγοράσαντα ὡς ἀνοήτως διαπράξαντα, ἵνα μὴ καὶ ἕτερός 

το).μήσειε ποτὲ ἑζαγοράσαι τοιοῦτόν τι ἀφιέρωμα παρὰ τὴν ἄδειαν τῆς ἐκ- τις ς 5 

. . 

κλισίας, φωραθέντα δὲ τὸν ἐκτρεπόμενον περὶ τὴν ἄϑεσμον πώλησιν τῶν τοιού- 

των ὁφιρωμάτων καθυποθάλλεσθαι ἐκεῖνον τῆς ἐκ τῶν ἱερῶν νόμων ποινῆς.... 

Τόμος Πατριαρχ. καὶ Συνοδικὸς ἄνευ ἡμερομηνίας, πιθανῶς ὅμως τοῦ ἔτους 1708. 

Β...... Γναστὸν ἑπάρχει ὅτι ἀνέκαθεν ἐπικρατεῖ τάξις ἵνα πᾶσα αἴτη- 

σις τῶν Χριστιανῶν περὶ ἀνεγέρσεως ᾿Εκκλησίας ἀπευθύνηται διὰ τοῦ κατὰ τό- 
᾽ -π-- / λ κ ΣΤΟ Ἆ ’ ΣΤΕ 8 [άν νο » - . 

πον ᾿Λοχιερέως πρὸς τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἥτις ἑπομένως προκαλεῖ διὰ τακριρίου 

αὐτῆς παρὰ τῆς 'Υγ'. Πέλτς τὴν ἔκδοσιν τοῦ αὐτοκρατορικοῦ φιρμανίου: ἀλλ 

ἐπειδὴ ἐσχάτως τῶν ἁδελρῶν τινες οὐκ οἴδαμεν διὰ τίνας }.όγους προέθησαν εἰς 

ἐνέργειαν περὶ φιρμανίου παρὰ τὴν ἐπικρατοῖσαν τάξιν, διὰ τοῦτο ἔγνωμεν 

συνοδικῶς ἐπιστῆσαι τὴν προσοχὴν καὶ τῆς αὑτῆς ἀρχιερωσύνης εἰς τὴν ἀκριθῆ 

τήρησιν τῆς τάξεως ταίτης. Καὶ δὴ γράφοντες: διὰ τῆς παρούσης Πατριαρχικῆς 

καὶ Συνοδικῆς ἡμῶν ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς προτρεπόμεθα αὐτὴν ὅπως, συμμορ- 

φουμένη τῇ μέχρι τοῦδε τάξει, τὰς περὶ ἐκδόσεως ριρμσανίων αἰτήσεις τῶν χρι- 

ῇ 

ην. 

ος μι κας ἃ 
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ἔχοντος ἐπιμιχθῆναι τῇ διοικήσει καὶ οἰκονομίᾳ αὐτοῦ τοῦ 

Μάρκου καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ ἣν δυναμένου μετασχεῖν 

στιανῶν αὐτῆς ὑποθάλλη τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ὡς μόνη ἁρμοδία οὔση ἐνεργεῖν παρὰ 
λεν) , . , . . “- - , , , ’ 

τῇ Υψ. Πύλη τὰ δέοντα πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ σκοπουμένου ἀποτελέσματος, γινώ- 

σκουσα ὅτι πᾶσα ἄλλη ἐνέργεια ἀντικειμένη εἰς τὴν ἐπικρατοῦσαν τάξιν καὶ 

προσθάλλουσα τὰ δικαιώµατα τῆς ᾿ Εκκλησίας ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς. 

Ἐγκ, Π. Σ. 16 Αὐγούστου 1882 

. 

Γ'....... Ἡ δὲ Εκκλησία προνοοῦσα περὶ τοῦ συμφέροντος τῶν ἱερῶν 

τούτων καθιδρυμάτων οὐ δύναται ἀδιαφόρως παρορῶν τὴν ἐνιαχοῦ συμθαίνου- 

σαν ἔκνομον διαχείρισιν, ἐνέκρινεν ἀποφάσει τοῦ καθ ἡμᾶς Δ. ΒΕ. Μ. Συμθου- 

λίου ὅπως ληφθῶσιν ἐφεξῆς αὑστηρότερα μέτρα κατὰ τῶν ἐφοροεπιτρόπων 

ἐκείνων ὅσοι ἀποδεικνέονται ἐπιθλαθῶς καὶ ἐπιζημίως παραθαίνοντες τὰς δια- 

τάξεις τοῦ εἰρημένου ἸΚανονισμοῦ τῶν ἱερῶν ᾿Εκκλησιῶν, (τῆς ἀρχιεπισκοπῆς 

Κωνσταντινουπόλεως) κατόπιν ἐπισταμένης ἐξελέγδεως ὑπὸ τοῦ Συμθουλίου καὶ 

ἀκριθοῖς ἐκτιμήσεως ἑκάστης παραθάσεως Οὕτω τοῦ λοιποῦ ὅσοι παραθαίνουσι 

τὴν σχετικὴν τοῦ κανονισμοῦ τούτου διάταξιν, καθ ἣν ἀπαγορεύεται ἡ ἄνευ προη- 

γουμένης ἑνοριακῆς ἀποφάσεως καὶ ἄνευ ἐγκρίσεως τῶν Πατριαρχείων ἀγορά, 

ἢ. ἐκποίησις ἣ οἰκοδόμησις ἢ ἐπισκευὴ κτήματος, ἁπαιτοῦσα πλέον τῶν ὅοο γρο- 

σίων, ἢ συνομολόγησις δανείου, ἐὰν ἡ πρᾶξις αὐτῶν ἐξελεγχθῇ ἐπιζήμιος, οὐ 

μόνον ὑποχρεωθήσονται εἰς ἀπότισιν τῆς ὑπὸ τοῦ Συμθουλίου ἐκτιμηθησομένης 

ζημίας ἀλλὰ καὶ ὑποθληθήσονται εἰς ἀνάλογον πρὸς τὴν τοῦ νόµου παράθασιν 

τιμωρίαν’ ὅσοι δὲ ἐξελεγχθῶσιν ὀφειλέται εἰς τὰ ταμεῖα, ἅπερ διεχειρίσθησαν 

καὶ μὴ σπείσωσιν ἵνα διακανονίσωσι τὴν ἀπέναντι τούτων θέσιν αὐτῶν, οὐ 

μόνον καταδιωχθήσονται ἁρμοδίως ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἐνοριακῶν πραγμάτων 

ἀποκλ.εισθήσονται διὰ παντός, τὰ δὲ ὀνόματα αὐτῶν γνωσθήσονται τῷ κοινῷ 

διὰ τοῦ τύπου. Ταῦτα ἐκ καθήκοντος ἐκκλησιαστικῆς προνοίας ἀνακοινούμενοι 

πᾶσι τοῖς εὐλογημένοις ἑνορίταις καὶ ἰδίᾳ τοῖς ἐντίμοις ἐφόροις καὶ ἐπιτρόποις 

τῶν ἱερῶν ἐκκλησιῶν καὶ τὰς πατρικὰς ἡμῶν εὐχὰς καὶ εὐλογίας ἀπονέμοντες, 

προτρεπόμεθα πάντας εἰς ἀκριθῆ τῶν εἰρημένων ἐφαρμογήν, ὡς ἀπαιτεῖ ἡ εὐ- 

συνείδητος τοῦ καθήκοντος ἐκτέλ.εσις καὶ ἡ παρ ἑκάστου χριστιανοῦ ὀφειλομέ- 

γη εὐπείθεια εἰς τὸν νόμον καὶ εἰς τὰς παραινέσεις τῆς ᾿Εκκλησίας..... 

;Απόδειξις Πατριαρχικὴ ᾿Ιουνίου 1890, ἐπαναληπτικἡ τῶν κατὰ ᾿Οκτάθριον 1871 

Σεπτέμθριον 1881, Φεθρουώριον 1888 καὶ ᾿Απρίλ.ιον 1889 ἐκδοθεισῶν, 
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ἐκ τῶν προσόδων τῖις Ἐκκλιισίας ἓν ἐπιτεθῖιναι τοῖς δικαιώ- 

μασιν αὐτοῖς τὸ παράπαν. Γρ. Π. Σ. Σόρίου 1818. 

Εἶναι ἀπηγορευμένον παρὰ τῶν ἱερῶν νόμων τὸ ν᾽ ἀπο- 

ξενωθῶσι τὰ ἅπαξ τῷ θεῷ ἀφιερωθέντα, ἡ δ᾽ ἀποξένωσις 

τούτων, γενομένν, δίχα τῖις εἰδοποιήσεως καὶ συγκαταθέ- 

σεως τῆς Μ. Ἐκκδισίας, μένει, ὡς ἀπαράδεκτος αὐτῆ, ἄκυ- 

ρος καὶ ἀνίσχυρος. Γρ’ Π. Σ. 31 δύρίου 1841. 

Ἡ Ἱερὰ Εκκλησία, ὡς καὶ πᾶν κοινὸν κατάστημα, ὡς 

πρόσωπον ἠθικὸν μὴ δυνάμενον ἵνα ὑπογράφῃ ἀπ᾽ εὐθείας 

αὕτη ὁμόλογα καὶ λοιπὰ χρεωστικὰ ἔγγραφα, ἅτινα συνο- 

μολογοῦνται μεταξὺ αὐτῖις καὶ διαφόρων προσώπων, ἀλλ’ 

ἐνεργοῦσα τοῦτο διὰ τῶν κατὰ καιροὺς ἐπιτρόπων καὶ ἐφό- 

ρων, τῶν ἐπιτετραμμένων τὴν διαχείρισιν καὶ διεύθυνσιν: 

τῶν κατ’ αὐτὴν οὐχ ἧττον ἐστὶν ὑπόχρεως αὕτη, ἵνα ἐκ τοῦ 

ταμείου αὐτῆς ἐξοφλῆ τὰ εἰς λογαριασμὸν αὐτῖις δανει- 

σθέντα παρ᾽ ἄλλων χρήματα, ὡς ὁ πραγματικὸς αὐτῖις 

χρεώστης. Μ. «. 57 (1869). 

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ἡ Ἱ. Εκκλησία θεωρουμένη ὡς 

πρόσωπον ζῶν, ἤθελεν ἀποποιεῖσθαι τὶιν ἀπότισιν τοῦ χρέους 

τούτου ἣν παρεμθάλλει προσγόμματα καὶ ἀναθολὴν εἰς τὴν 

ἐξόφλιισιν, οἱ ἐναγόμενοι, συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ 

νόμου, ὤφειλον ἵνα ἀποτίσωσι τὸ ποσὸν τοῦτο ὡς ἀλλά” 

λεγγύως ὑποφαινόμενοι ἐν τῷ ὁμολόγῳ. | 

Μ. Σ. 57 (1869). 
Ἡ τελευταία προσθήκη ἐν τῷ δανειακῷ ἐγγράφῳ, δι’ ἧς 

ἡ ἐνάγουσα «ἀφιεροῦσα τὸ ἐν αὐτῇ. ποσὸν πρὸς τὴν ἐν 

Ῥλάγκα Ἱ. ᾿Εκκλαισίαν, δικαιοῦται ἵνα ἀπαιτῇ μόνον τοὺς 

τόκους ἐφ᾽ ὅρου ζωῖις, ναταλειπομένου τοῦ κεφαλαίου τῇ 

Ἐκκλησία μετὰ θάνατον αὐτῖις», δὲν δύναται νὰ μεταθάλῃ 
2 - 

τὴν φύσιν τοῦ ἀρχικοῦ συναλλάγματος, τὴν τοῦ δανείου, 
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δυναμένη δ’ ἴσως νὰ χαοακτπρισθῆ ὡς ἔκφρασις τῖις τε- 

-λευταίας βουλήσεως τῖις ἐναγούσης ὑπὶρ τῖις ἐναγομένης 

Ἐκκθδπσίας, δύναται νομίμως ἵνα ἀνακλπθῇ κατὰ πᾶσαν 

στιγμὴν ὑπὸ τῖις διατιθεμένης, ὡς τοῦτο ἤδη ποιεῖ διὰ τῖις 

παρούσης ἀγωγῖις. Μ. Σ. ϐ (1870). 

Αἱ πεοὶ ἱερῶν Ἐκκλησιῶν δανειστικαὶ ὑποθέσεις θεω- 

ροῦνται ἀνέκαθεν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 

που Ἱ.Σ;18-Ἰονλίου {απ 

Τὸ ζήτημα τῆς κληρονομίας κτητορικῖις ᾿Εκκλιισίας καὶ 

τῶν κτημάτων αὐτῖις ὑπάγεται εἰς τὶν ἁομοδιότητα τοῦ 

Συµθουλίου, ὡς ἀφορῶν δικαίωµα διαχειοίσεως ᾿Εχκλησίας 

καὶ τῶν παραρτημάτων αὐτῖις. Μι 9 (δή: 

Κατ’ ἔθιμον ὑπάρχον εἰς τὰ χωρία Θυμιανά, Ιζαμπιὰ καὶ 

Βίκι τῖις Χίου κτητορικαὶ ἜἘκκλιισ΄αι περιῖλθον εἰς τὴν 

κατοχῖιν θηλέων, ἐλλείψει ἀρρένων κληρονόμων, συμφώνως 

πρὸς τὸ φυσικὸν δίκαιον καὶ τὸ ἁπανταχοῦ νόμιμον, καθ’ ὃ 

τὰ τέκνα εἰσὶν οἱ φυσικοὶ κληρονόμοι τῶν γονέων αὐτῶν. 

Μ. Σ. 99 (1881). 
᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἣ προκειµένι ἀγωγὴ δι ἔλλειψιν 

ἐνεργπτικῖις νομιμοποιήσεως ἀφ᾽ ἑνός, διότι ὁ ἐνάγων πα- 

ρίσταται ἐκ μέρους τῖις εἰρπμένιις ᾿κκληπσιαστικῖς Ἔπι- 

τροπῖις, ἧς πρόεδρος τυγχάνει ἄνευ ἐπὶ τούτῳ εἰδικοῦ πλη- 

ρεξουσίου, παθητινῆς δὲ ἀφ᾽ ἑτέρου, διότι ὁ ἐναγόμενος 

ἐνάγεται ὡς πρόεδρος τῆς προκατόχου ᾿Επιτροπῖις, ἐνῷ 

δέον ὅπως μετ’ αὐτοῦ συνεναχθῶσι καὶ τ᾽ ἄλλα μέλι τῆς 

προγατόχου Ἰπιτροπῆς ὡς συνυπεύθυνα. 

Πρ. Μ. Σ. 15 Νόρίου 1889. 
Ἐν περιπτώ ει καθ’ ἣν ἀρνπιθῶσιν οἱ πρώπν ἐπίτροποι 

νὰ ἔλθωσι καὶ κομίσωσι τὰ βιόλία τῖις Εκκλησίας, τὸ Σνμ- 

θούλιον ἀπεφήνατο ἵνα ἀμέσος ἡ Μ. Πρωτοσυγκελλία δια- 
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, Ν ᾽ ν ΄ ο) , , 
θιθάση μουζακερὲν εἰς τὶν ἁρμοδίαν ἀρχήν, παρακαλουµέ- 

΄ 

νιν ὅπως ἐνεργήση. δραστπρίως εἴτι δέον πρὸς λίιψιν καὶ 

ἀποστολὴν ἐνταῦθα τῶν Ριθλίων τούτων. 

Πρ. Μ. Σ. 0 Μαΐου 1893. 

4 ... 
ε ον - ᾽ ΄ 5 Ζ « 3 Ν -- 

Αἱ περιοδικῶς ὀνομαζόμεναι ἐφοοίαι καὶ αἱ ἐπιτροπαὶ τῶν 

δημοσίων. Καταστημάτων, καθόσον ἀφορᾷ τὶιν ἐκτέλεσιν 

1. "Επίσης περὶ ἀνεγέρόεως, λειτουργίας καὶ διοικήθεως τῶν 

Σχολῶν πραγματεύονται αἱ ἑπόμεναι ὀκκλπιθιαθτικαὶ πράξεις : 

Δ΄... Πρὸς ἐπανόρθωσιν τοίνυν τοῦ ἁτοπήματος τούτου καὶ πρόληψιν 

ἐνδεχομένων ἐρίδων καὶ ταραχῶν, ἀποφάσει τοῦ ἐντίμου Δ. 12. Μ. Συμθουλίου 

περιθληθείση τὴν ἡμετέραν ἔγκρισιν, προσγόμεθα γνωστοποιῆσαι πᾶσιν ὑμῖν διὰ 

τῆς παροίσης Πατριαρχικῆς ἡμῶν Αποδείξεως ὅτι πᾶσα ᾿Εκκλησιαστικὴ ᾿Επιτροπὴ 

ἣ Εφορία Σχολῆς διανύσασα τὴν περίοδον τῆς ὑπηρεσίας αὑτῆς ἢ δι οἰονδή- 

ποτε λόγον παραιτηθεῖσα. καὶ τὴν λογοδοσίαν αὐτῆς παραδοῦσα κατὰ τὸν ἵΚα- 

νονισμὸν εἰς τὴν ἐπὶ γενικῆς συνελεύσεως διορισθησοµένην ἐξελεγκτικὴν ᾿Επι- 

τροπήν, οὐδόλως ὀφείλει ἀποχωρῆσαι ἀμέσως ἀλλὰ καθῆκον ἔχει ἐργασθῆναι 

προσωρινῶς ὑπὲρ τῶν κοινῶν συμφερόντων, ἕως οὗ ἡ ἐκλογὴ τῆς διαδόχου αὐ- 

τῆς ᾿Εφορίας ἢ ̓ Επιτροπῆς κυρωθῇ ὑπὸ τῶν Πατριαρχείων, μεθ᾽ ὃ καὶ μόνον 

δέον ἵνα αὕτη ἄρχηται τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς παραλαμθάνουσα παρὰ τῆς προκα- 

τόχου τὴν διαχείρισιν. Διὰ ταῖτα προτρεπόμεθα πάντας ὑμᾶς μετ εὐχῶν καὶ εὐ- 

λογιῶν ἐγκαρδίων ὅπως τοὐντεῦθεν συμμορφούμενοι ἐπακριθῶς τῇ ἀποφάσει 

ταύτη τῆς ᾿Εκκλησίας. ἑνεργεῖτε συμφώνως ταύτῃ, ἤτοι οἱ μὲν ἀποχωροῦντες 

ἐπίτροποι τῆς "Εκκλησίας ἢ ἔφοροι τῶν σχολῶν συνεχίζωσι τὴν ἐργασίαν αὐτῶν 

μέχρι τῆς ὑπὸ τῶν Πατριαρχείων ἐπικυρώσεως τῆς ἐκλογῆς τῶν διαδόχων αὐ- 

τῶν, ἡ δὲ διαδεχοµένη τούτοις ἐπιτροπὴ ἢ ἐφορία ἀναλαμθάνη τὰ ἑαυτῆς καθή- 

κοντά μόνον μετὰ τὴν ὑπὸ τῶν Πατριαρχείὼν ἐπίσημον κύρωσιν τῆς ἐκλογῆς 

αὐτῆς. ᾿᾽Απόδειξις πατριαρχικὴ 1 Σθρίου 1887. 

ΒΡ... Ασχέτως δὲ πρὸς τὸν συνταχθησόμενον ὡς ἀνωτέρω κατάλογον, 

ὑπομιμνήσκομεν ὅτι αἱ αἰτήσεις περὶ ἀνεγέρσεως ᾿Ἐκκλησίας ἢ Σχολείου, δέον . 

ἵνα ὦσι συντεταγµέναι κατὰ τὸν καὶ ἄλ..οτε διατυπωθέντα τρόπον, ἥτοι δέον 
΄ 

ἵνα σημειῶνται ἐν αὐταῖς μετὰ πάσης ἀκριθείας τὰ ἑπόμενα: α-.] τὸ ὄνομα τοῦ. 
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τῶν ἐμπεπιστευμένων αὐταῖς καθηκόντων, δὲν ἔχουσι τὸ 

δικαίωµα ν᾽ ἀνατίθενται εἰς ἄλλους τὶν Φροντίδα ταύτην, 

ἀποκλείουσαι αὐταὶ ἑαυτὰς πάσης ἐπιτιοήσεως πρὸ πάν- 

των μάλιστα ὅταν τοιαῦτα καθήκοντά εἰσιν ἐκ τῶν οὐσιω- 

δεστέρων καὶ ἐξ ἐκείνων ἅτινα ἀπαιτοῦσιν ἀκατάπαυστον 

καὶ διγινεκῖι ἐπαγούπνιισιν καὶ ἐπιτήοπσιν. 

Ὁ 23 (18609). 
τι Νὶ ᾿ κ - ΄ . ανν ο» Ζ ε ΄ 
1 ενικὶν ἀρχὶν τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ὑπάοχει 

ὅτι οὐδεὶς δύναται ἀποτελεσματικῶς νὰ παραχωρῇ, εἰς τρί- 

μέρους ἑλληνιστί τε καὶ τουρκιστί β΄.] ὁ Καζᾶς καὶ τὸ Βιλαέτιον εἰς ἃ διοικητι” 

κῶς ὑπάγεται γ΄.] ἡ θέσις ἐν ἦ ἀνεγερθήσεται ἡ οἰκοδομὴ καὶ ἡ κατηγορία αὐ- 

τῆς (δημοσία γῆ, βακοῖφι, ἢ μοῦλκι)' δ'.] τὸ: εἶδος τοῦ κτιρίου (λίθινον ἢ ξύλι- 

νον)’ ε.] αἱ διαστάσεις ἐν συν όλῳ τοῦ μήκους, πλάτους καὶ ὕψους” στ.] τὸ ὁλι- 

κὸν ποσὸν τῆς δαπάνης, ὑπὸ τίνος καταθληθήσεται καὶ εἴ γε ἔτοιμόν ἐστιν ἢ οὐ 

ἐν τῷ ταμείῳ τῆς κοινότητος καὶ τῆς ἐκκλησίας: καὶ Ὁ.] ἡ ἀνάγκη τῆς ἀνεγέρ- 

σεως τοιαύτης οἰκοδομῆς, ἐὰν δηλονότι προέρχεται ἐκ παντελοῦς ἐλλείψεως 

τοιούτου καθιδρύματος, ἢ ἑὰν ὑπάρχη μέν, ἀλλ ἔστιν ἀνεπαρκές, ἣ ἑτοιμόρρο- 

πον ἣ ἀπόκεντρον κτ).. ᾿Ἠπειδὴ τοίνυν αἱ ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν διαθιθαζόμεναι τῇ 

Ἐκκλησίᾳ αἰτήσεις εἰσὶν ἐνίοτε ἑλλιιπεῖς, ἐξ οὗ προκύπτουσιν ἐπερωτήσεις καὶ 

ἀναθολαί, διὰ ταῦτα ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν τῆς αὐτῆς “Ἱερότητος ὅπως ἐπι- 

μελήται ἵνα τοὐντεῦθεν πᾶσαι αἱ τῶν χριστιανῶν αὐτῆς τοιαῦται αἰτήσεις περι- 

λαμθάνωσιν ἀνελλιπῶς πάντα τὰ ἐν τῇ παρούσῃ πατριαρχικῇ καὶ συνοδική ἡμῶν 

ἐγκυκλίίῳ διατυπούμενα. ᾿Εγκίκλιος ΤΙ. καὶ Σ. 4 Μαρτίου 1893. 

Γ'..... Γνωστὸν τοῖς ἓν Χριστῷ ἀδελφοῖς ἁγίοις ἀρχιερεῦσι διατελεῖ ὅτι 

διὰ πάσας τὰς ὑπαρχούσας σχολὰς τῶν ὀρθοδόξων ἐζητεῖτο ἐσχάτως ὑπὸ τῆς σε- 

θαστῆς Αὐτοκρατορικῆς Κυθερνήσεως ἡ παρουσίασις τῶν σχετικῶν αὐτοκρατορι- 

κῶν φιρμανίων καὶ ἡ λῆψις ἀδείας πρὸς λειτουργίαν ἑκάστης Σχολῆς. ᾿Ασμένως 

νῦν προαγόµεθα ἀνακοινώσασθαι τῇ αὐτῆς Ἱερότητι ὅτι ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου 

τούτου ἐπῆλθεν ἡ προσήκουσα συνεννόησις μεταξὺ τῆς Ὑψηλῆς Πύλης καὶ τῶν 

Πατριαρχείων, καθ᾽ ἣν τὸ περὶ σχολείων ζήτημα ἐκανονίσθη ὡς ἑπομένως. Καὶ 

ὅσον μὲν ὀφορῷά εἰς τὸ περὶ αὐτοκρατορικῶν φιρμανίων, ἕκαστος τῶν ἁγίων 

᾿Αρχιερέων ἀντὶ τούτων ὀφείλει ἐπιδοῦναι τῇ ἐπιτοπίῳ Διοικήσει, συνῳδὰ τῇ 

ὑπ᾽ ἀριθ. πρωτοκόλλου 4,593 καὶ ἡμερομηνίαν κθ’. αὐγούστου φωγθ΄. ἐκκλη- 

σιαστικῇ ἐγκυκλίῳ πλήρη κατάλογον πασῶν τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ ὑπαρχου- 
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δι "Ἂν ἕπιξν ΄ τους καθήκοντα καὶ δικαιώματα ἐπὶ διαρκείᾳ μακροτέρα 

ἐκείντις κατὰ τὶν ὁποίαν αὐτὸς ὁ ἴδιος διωρισμένος ὢν 

ποέπει καὶ δύναται νὰ ἐξασκήσπ αὐτά. 

Μ. Σ. 98 (1803). 
Ἐν τῇ ἐξασκήσει τῶν ἀδιαφιλονεικήτων δικαιωμάτων ᾿ 

αὐτοῦ ἕκαστός ἐστιν ἐλεύθερος νὰ δίδῃ ἣν νὰ μὴν δίδῃ λό- 

γον τῶν πράξεων αὐτοῦ, καὶ κατὰ συνέπειαν ἀποθαίνει 

πάντῃ περιττὴ ἡ ἐξέτασις τῶν λόγων δι’ οὓς ἡ νέα Ἐφο- 

ρία οἰκείῳ χρωμένη. δικαιώματι ἔπαυσε τὸν ἐνάγοντα διδά- 

σκαλον. Μ. Σ. 28 (158059). 
- 9 { ΄ ” - » 3 «ἃ ; 5. » 7 

Πᾶσα ἐφορία εἴτε τακτικῶς εἴτε ἐκτάκτως ἐξ ὀφφικίου διο- 

σῶν ὀρθοδόξων σχολῶν, ἃς ἡ σεθαστὴ Δὐτοκρ. κυθέρνησις ἀναγνωρίσει ἐπισή- 

μως ὑφισταμένας. Όσον δ᾽ ἀφορᾷ τὴν ἄδειαν τῆς τῶν σχολῶν λειτουργίας, ἐπειδὴ 

τὸ ἄρθρ. 129 τοῦ περὶ ἐκπαιδεύσεως κανονισμοῦ τοῦ Κράτους, ἐφ᾽ οὗ βασιζομένη 

ἣ σεθαστὴ Κυθέρνησις ἀπήτει τὴν τῆς ἀδείας λῆψιν, ἀρχαιότερον ὄν, ἀντιπί- 

πτει πρὸς τὴν ὑπὸ ἡμερομηνίαν 22 ᾿Ιανουαρίου 1801 Βεζυρικὴν ἐγκύκλιον, διὰ 

τοῦτο ὄντ᾽ ἐκείνου ἐν τῷ τύπῳ τῆς ἀδείας ἐσημειώθη ἡ περὶ σχολείων διάταξις 

τῆς ἐν λόγῳ ἐγκυκλίου. Ὥστε πάσας τὰς ἐν τοῖς ἐπιδοθεῖσι καταλόγοις ἐγγε- 

γραμμένας ὀρθοδόξους σχολὰς ἡ σεθαστὴ Κυθέρνησις ἀναγνωρίσασα ἐπισήμως 

ἐφοδιάσει δι ἀδείας λειτουργίας κατὰ τὸν ἐγκριθέντα τύπον, οὗ τὸ τουρκικὸν 

κείμενον περικλείομεν ἐν τῇ παρούσῃ μεθ ἑλληνικῆς μεταφράσεως πρὸς ὁδη- 

γίαν τῆς αὐτῆς “Ἱερότητος. Περὶ πάσης δὲ νέας ἐν τῷ μέλλοντι σχολῆς, διὰ μὲν 

τὴν ἀνέγερσιν ἢ σύστασιν αὐτῆς, ἡ τοῦ ἀπαιτουμένου αὐτοκρατορικοῦ φιρμα- 

νίου ἔκδοσις ἑνεργηθήσεται κατὰ τὴν τάξιν διὰ τῶν Πατριαρχείων, διὰ δὲ τὴν 

λειτουργίαν αὐτῆς, ἡ ἄδεια ζητηθήσεται ὑπὸ τοῦ οἰκείου ᾿Αρχιερέως ἀπὸ τῆς ἐπι- 

τοπίου διοικήσεως, ἁπαράλλακτος τῷ περικλείστῳ τύπῳ. Ταῦτα τοίνυν καὶ τῇ 

αὐτῆς ἹἹερότητι διὰ τῆς ἡμετέρας τῆς δε Πατριαρχικῆς καὶ συνοδικῆς ἐγκυκλίου 

γνωρίζοντες, προτρεπόµεβα καὶ παραγγέλλοµεν ὅπως, ἐὰν τυχὸν καθυστέρησε 

τὴν ἐπίδοσιν τοῦ τῶν Σχολῶν καταλόγου, ἐπισπείση ταύτην, ἑρεξῆς δὲ ἐν τοῖς 

«περὶ -σχο).ὤν ἐνεργῇ συνῳδὰ ταῖς ἐν τῇ παροίσῃ ὁδηγίσις. 'Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χά- . 

΄ρις καὶ τὸ: ἄπειῤον-ὕλεος εἴη μετὰ τῆς αὐτῆς ᾿Ιερότητος. 
“ ᾿ - ΄ ’ ’ 2 / 

ον σ1.- ων ων ων οὐ ορ μμ! 5 γώ Ὑω...-. α ΠΥΥ 5 (Ῥεθρουσρίου 15. 

«3 δέ σσν, απ ές 

“65. καν ο 

». τρεις Αι ο φσαοώσες» 
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ριζομένη συνεχίζει τὰς ἐργασίας τῖις προκατόχου αὐτῖις, 

! Πρ. Μ. Σ. 15 Ἰανουαρίου !899. 

Ἐν ἑκάστῳ σχολειακῷ ἔτει συμπεριλαμθάνεται καὶ ὁ μὴν 

Αὔγουστος, ἐπ᾿ οὐδενὶ δὲ λόγῳ δικαιοῦται ἡ ἐναγομένη 

ἐφορία νὰ καθυστερῇ. τῷ ἐνάγοντι διδασκάλῳ τὸ μηνιαῖον 

τοῦ Αὐγούστου. Μ. Σ. 14 (1816). 

Δὲν εἶναι ὀρθὸς ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ αὐτοῦ Προέδρου τῆς 

ἐφορίας ὅτι οὐδεμίαν ἔχει ὑποχρέωσιν πρὸς τὴν ἐνάγουσαν 

διδασκάλισσαν, ὡς μὴ διοριοθεῖσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, διότι εἶναι 

ὁμολογούμενον ὅτι ἡ κατὰ καιροὺς ἐφορία οἱουδήποτε 

καταστήματος, ἅμα ἀναλαθοῦσα τὰ καθήκοντα αὐτῖις, ἀνα- 

Τύπος ἀδείας κυθερνητικῆς πρὸς λειτουργίαν τῶν τῷ Οἰκουμε- 

νικῷ Πατριαρχείῳ ὑποκειμένων Σχολείων τῶν ᾿Ορθοδόξων. 

᾿Δοιθμὸς Κώδπκος Λύξων ἀριθμὸς 

Αὐτοκρατορικὸς τουγρᾶς 

Τὸ Αὐτοκρατορ. Ὑπουργεῖον τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως 

Ὁ Μπτοοπολδίτης διὰ τακριρίου αὐτοῦ ὑπὸ χοονολογίαν ..... καὶ 

ἀριθμὸν ..... πρὸς τὸν Νοιιάοχην ἐξητήσατο ἵνα ἐκ τῶν εἰς τὸ Ῥω- 

μαϊκὸν Πατρισρχεῖον προὀποτηµένων ὀχολῶν τῶν ὀρθοδόξων, ἡἩ .... 

ὀχολῖ βαθμοῦ (δι. δημοτικτ., ἀστική, ἑλληνική, ὃ γυμνάσιον) κει- 

ο οὐ καταγραφῇ ὑπὸ τῆς διευθύνσεως τῆς Παιδείας. 

Ἐπειδίι δὲ συνῳδὰ τῷ ἐπιόυνπμμίνῳ τῷ εἰρημένῳ τακριρίῳ κα- 

ταλόγῳ τὸ νομαρχιακὸν σι'μθούλιον ἀπεφήνατο ὅτι ἡ εἰρημένη ὀχο- 

λὶι δίον νὰ λειτοιργῇ ὀυμφώνως ταῖς περὶ σχολείων διατάξεσι τῆς 

ὑγκυκλίου τῆς ἀψορώσπς τὰ ἐπιθραθευθέντα τῷ Πατοιαρχείῳ 11ρο- 

νόµια, κατὰ συνέπειαν ἐνεγράφπ ὡς ἀνωτέρω Ἱ εἰρπ]ένι σχολὴ καὶ 

ἐδόθη ἡ παροῖϑα ἄδεια. ΜΗ ο ουδ ερ.» 184 
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δέχεται καὶ τὰς ὑποχρεώσεις τῖις προκατόχου ἐφορίας ἐπὶ 

παντὸς ἔκοντος σχέσιν πρὸς τὸ ὑπ᾽ αὐτῆς διοικούμενον 

κατάστπηιια, ὅπερ νομίμως αὕτη ἐκπροσωπεῖ. 

Μ. Σ. 38 (1875). 

Ἐπειδὴ ὁ ἐνάγων διδάσκαλος δὲν συνΏψε συμθόλαιον 

μετὰ τῖις προκατόχου ἐφορίας τῶν Σχολῶν, ἡ ἐναγομένη 

ἐν ἐνεργείᾳ ἐφορία οὐδεμίαν ἔχουσα ὑποχρέωσιν ἀπέναντι 

αὐτοῦ ἐδικαιςῦτο ἵνα προύῆ εἰς τὴν ἀπόλυσιν αὐτοῦ. 

Μ. Σ. 19 (1883). 

Ὁ 4- 

Τούτου ἕνεκεν ἡ Μετριότης ἡμῶν, τὶιν αἴτιισιν αὐτοῦ ὡς 

εὔλογον ἀποδεξαμένη, γράφει καὶ ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀποφαί- 

νεται συνοδικῶς ἵνα ὁ Δπιμουλᾶς οὗτος μετὰ τὸ δοῦναι τὸ 

κατὰ νόμους λεγάτον τοῖς συγγενέοι καὶ οἰκείοις αὐτοῦ, 

ὅσον ἂν θελήσῃ αὐτοπροαιρέτως, ἔχῃ ἄδειαν καὶ ἐξουσίαν 

τὰ ἄσπρα αὐτὰ τὰ ἀσιμικά, τὰ ῥουχικὰ καὶ πᾶσαν τὴν ὕλην 

τοῦ ὀσππτίου αὐτοῦ καὶ τὰ ἄλλα κτήματα καὶ πράγματα 

κινητὰ καὶ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνηπτα ἀφιερῶσαι καὶ δοῦναι 

ἐν θείοις καὶ ἱεροῖς μοναστηρίοις καὶ ἀλλαχοῦ ὅπου, ἂν θε- 

ὀµιοπ. ὑπὲρ ὑυχικῖις αὐτοῦ σωτηρίας, καὶ μετὰ τὸ δοῦναι 

ὑπάρχειν ἀναφαίρετα καὶ ἀναπόσπαστα μηδενὸς τῶν συγ- 

γενῶν αὐτοῦ ἄδειαν ἔχοντος ζπτῖισαι αὐτὰ Τι ἀγωγήν τινα 

ποιῖισαι ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ γὰρ ὅστις ἂν τολμήση ζπτῖι- 

σαι ἀποσπᾶσαι αὐτὰ Τι ἐνάξαι περὶ αὐτῶν καὶ ἀἆγω: 

γὴν ποιῖισαι ἀνὴρ ὢν κι γυνή, μικοὸς ἵι μέγας, ἀφο- 

ρισμένος ἔστω ἀπὸ Θεοῦ καὶ κατηραμένος καὶ ἀσυγ- 

χώρντος καὶ μετὰ θάνατον ἄλυτος ἐν τῷ νῦν αἰῶνι 

καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ τυμπανιαῖος καὶ ἔξω τῖς Ἐκ- 
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κλισίας Χειστοῦ καὶ τῖις τῶν χοιστιανῶν ὁμηγύρεως καὶ 

μηδεὶς τῶν χοιστιανῶν τολμήση συμφαγεῖν ἴν συμπιεῖν τῷ 

τοιούτῳ, ἀφωρισμένῳ ὄντι καὶ ἔξω τῖις Ἐκκλισίας Χριστοῦ 

πανοικεί. Γρ. Π. Σ. ᾿Απρίλιος 1010. 

» , 2 τ ” ” 9 - Φ 

Ακυρός ἐστιν ἡ πάκτωσις αὔτῃ, ὡς συμφωνπθεῖσα αἰώ- 

νιος καὶ λόγον ἔχουσα ἐμφυτείσεως, ἀπ᾿ ἐναντίας οὖσα οὐ 

μόνον τοῖς μοναστπριακοῖς ὅροις καὶ κανόσιν, ἀλλὰ καὶ 
9 - ο ία κ - , ν Ἂν ᾽ - ’ ΄ 

αὐταῖς ταῖς νομικαῖς διαταγαῖς, ὡς φαίνεται ἐν τῷ δ’ τίτλῳ 

τοῦ γ᾽’ βιθλίου τοῦ ἱεροῦ ᾿Αρμενοπούδοι, τὰς μισθώσεις 

παρὰ τῶν εὐαγῶν οἴνων γίνεσθαι κατὰ δύο τρόπους συγ- 

χωροῦμεν, ἴν μέχοι τοῦ τῖις ζοῖις χρόνου τοῦ ἐμφυτευσαμέ- 

νου, Ἶι ὅσους ἂν τοῖς συναλλάτουσι συναρέση, μὴν ὑπερθαι- 
5 ’ ων ον . - ΄ ; . ε ΄ Τ . 

νούσας δηλαδὴ τὸν τριακονταετῖι χρόνον, καὶ ἡ ϱικ΄ Νεαρὰ 

τοῦ ἀειμνήστου βασιλέως Ἰουστινιανοῦ τὰ αὐτὰ ἀτοφαίνε- 

ται θεσπίζουσα, εἴ τις ῥουλιιθείν, πρᾶγμα ἀκίνητον, ὀνόματι 

χοίισεως λαθεῖν παρά τινος τῶν εὐαγῶν οἴκων μὴν ἄλλως 

τοῦτο λαμθανέτω εἰ μὴ ἕτερον εὐθὺς ποᾶγια δεσποτείας 
ο , , - ᾽ - [κ 3 κ . ολ - 

δικαίῳ παράσχῃ τῷ εὐαγεῖ οἴκῳ,ἐξ οὗ τὸ αὐτὸ ποᾶγμα λαμ- 
, : , ” τν ο αν - ε; 

θάνει, τοσαύτην ἔχον πρόσοδον, ὁπόσην τὸ πρᾶγμα ὅπερ 

αὐτῷ δέδοται καὶ μὶι πλείοσι τελέσμασι βεθαρημένον: ὥστε 
- . ΄ . Ἀ . ΄ ᾽ 3 κ -: ε ο 6 - 

μετὰ τὶιν ἐκείνου τελευτὴν Ἰν τὸν χοόνον ἐφ᾽ οὗ ἡ δόσις τῖις 

χοήσεως συνήρεσε, μὴν ὑπερθαίνοντα δηλαδὴ τὴν τοῦ λαμ- 

θάνοντος ζωήν, ἑκάτερον πρᾶγμα καὶ κατὰ δεσποτείαν καὶ 

κατὰ χοῖισιν εἰς τὸν αὐτὸν εὐαγῖι οἶκον τερ'ελθεῖν καὶ αὐ- 

τὰς δὲ τὰς μισθώσεις παρὰ τῶν εὐαγῶν οἴκων γίγνεσθαι 
φ ’ 

ὁρίζεται,ὅσους ἂν τοῖς συναλλάττουσινἐνιαυτοὺς συναρέσοι, 
ν 

Γο. Π. Δύγονστος 1801, 

Διὰ νὰ δοθῇ ἡ Πατοιαρχικὶὴ ἐτικύρωσις εἰς τὸ περὶ οὗ ὁ 
» 

λόγος συμιθόλαιον (περὶ μισθώσεως κτηπµά ων Μονῖις) πρέ- 

πει προπγουµένως νὰ ἐξετασθῇ (ἄοθρ.ΣΤ’ Κανον. Μοναστ.), 
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ὅ ἐστι νὰ θεωρπθῇ, ἐὰν τοῦτο ἐγένετο ἐπ᾽ ὠφελείᾳ Ἶι ἐπὶ 
΄ - - . - ε 9 των ς Ζ 

ζημία τις Μονῖις καὶ τοῦ ὑπ) αὐτὴν ὑποκειιένου Μονα- 

στπρίου Τι Μετοχίου, καθόσον ἡ Δ.Θ.Π. ὁ Πατρ:άοχιις κα-ὰ. 

τοὺς ἐκκλπσιαστικοὺς κανόνας ὑπάρχων κυριάρχης καὶ θεω-: 

ρούμενος ἀνέκαθεν ὡς κπδεμὼν τῶν Σταυροπηγίων Μονα- 

στηρίων, ἀνήλιξι προσώποις ἐξομοιουμένων καὶ διὰ ταῦτα. 

ἀνικάνων πρὸς συναλλαγὴν καθ᾽ ἑαυτὰ διατελούντων, 

ὀφείλει ἵνα μὴ δίδωσι τὶιν ἐπικύρωσιν αὐτοῦ εἰ μὴι εἰς ὅσα. 

τοῦ μοναστηρίου συμθόλαια ἐπιτακτικῶς καὶ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ. 

αὐτοῦ ἐγένοντο, ἕνεκεν τοῦ ὁποίου ἀείποτε ἀπητεῖτο ἡ 

πατριαρχικὴι ἐπικύρωσις καὶ οὐδέποτε συμθόλαιον μοναστη- 

ρίου ἄνευ τῖις τοιαύτης ἐπικυρώσεως ἐθεωρεῖτο ἔγκυρον. 

Μ. Σ. 48 (1809). 
Κατὰ τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ πρὸ ἐτῶν ὑπάρχοντας ἐπιτοπίοις 

νόμους καὶ κατὰ τὸ πνεῦιια τῶν ἐνταῦθα πρὸ τριῶν περί-. 

που ἐτῶν συνταγέντων καὶ ὕστερον παρὰ τῖις Υ. Κυθερνή- 

σεως ἐπικυρωθέντων καὶ δημοσιευθέντων ἐθνικῶν καὶ ἐκ- 

κλιισιαστικῶν Κανονισμῶν, ὡς καὶ τὴν συνεπείᾳ τούτων. 

παρὰ τοῦ Μ. Συμθουλίου γενομένην καὶ παρὰ τῆς Δ. Θ. 

Παναγιότητος πρὸς πάντα τὰ Μοναστήρια κοινοπουιθεῖσαν 

καὶ διὰ τῶν ἐφημερίδων ὑπὸ ἡμερομ. 14 Ἰουνίου 1803 δν 

μοσιευθεῖσαν ἀπόφασιν, ἀπαγορεύονται ἐπὶ ποινῇ ἀκυρώ- 

σεως πᾶσαι αἱ μερικαὶ τῶν μοναστπριακῶν κτημάτων πα- 

κτώσεις. | Μ. Σ. 18 (16602). 

Τὸ Συμθούλιον, ἐνεργοῦν κπδεμονικῶς καὶ διὰ δογαρια-: 

σμὸν καὶ ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ εἰρημένου κυριαρχικοῦ Μοναστη- 
/ , χ.ο ᾽ 3 η / . - 

ρίου, συνωμολόγησεν αὐτὸ ἀπ᾽ εὐθείας μετὰ τοῦ ἀντιπρο- 

σώπου τοῦ εἰοπιιένου πακτωτοῦ ἐπὶ ὅροις πολλῷ λυσιτελε- 

στέροις τῶν πρώτων διὰ τὸ κυριαρχοῦν, ἴτε τῶν συνομο- 

λογηθέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τοῦ πακτωτοῖ ἀκυρωθέντων, . 
΄ 

ορ 

κο ει δι αλα σα ἃ 
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τοῦτο δὲ προσωρινῶς µέχρι τῖις ὑπογοαφῖις τοῦ τακτικοῦ 

συμθολαίου ὑπὸ τῶν πατέρων. Μ. Σ. 87 (1869) 

. Ὅπως κινήση, ἀγωγὶνν Ἶν ποιήσηι ἐν γένει δίκιιν Μονή τις 

κειμένη. ἐν Τουρκία δὲν ἀπαιτεῖται ἄδεια τοῦ Πατριαρχείου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 39 Μαΐου 1878. 

Κατὰ τὰ ἐν 'Ἁγίῳ Ὄρει καθεστῶτα μόνον εἰς τὰς αὐτόθι 

εἴκοσι Μονὰς ἀνήκει διὰ παλαιτάτων ἐπισήμων αὔτοκρατο: 

ρικῶν τίτλων ἐπικεκυρωμένων καὶ ὑπὸ τῶν κατὰ καιροὺς 

Σουλτάνων καὶ Πατοιαρχῶν καὶ συνοδικῶν σιγιλλίων ἡ 

κυριότις καὶ ἡ ἰδιοκτπσία τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ ἑκάστης 

Μονῖις σιπιτῶν, κελλείων καὶ καλυθῶν μετὰ τῶν περιοχῶν 

αὐτῶν: περὶ δὲ τῶν κελλείων ἐπικρατεῖ ἡ τάξις καθ᾽ ἣὶν ὁ 

ἀγοράζων παρά τινος Μονῖις κελλεῖον γίνεται κύριος αὐτοῦ 

ἐν ὅσῳ ζῇ, καθόσον ἀφορᾷ ἁπλῶς τὶνν ἐπικαρπίαν αὐτοῦ, 

ποοσλημθάνων καὶ δύο ὑποτακτικοὺς δεύτερον καὶ τρίτον, 

τῇ. γνώσει καὶ ἐγκρίσει τῖις Μονῖις, οἵτινες ἐγγράφονται ὑπ 

αὐτῖις ἐν τῷ πωλητηρίῳ Τι ὁμολόγῳ καλουμένῳ ἐγγράφῳ 

αὐτῖις, μῖι ἔχων μέντοι ἄνευ τῖις συγκαταθέσεως τῆς Μονῖις 

τὸ δικαίωµα ἵνα μεταθιθάσῃ τὸ δικαίωµα τῖις ἐπικαρπίας 

εἰς ἕτερον ἵν μεταποιήσῃ τι τῖις ἰδιοκτπσίας ταύτης Γι κα- 

τιλίπῃ κληρονόμον, διότι ἐν περιπτώσει ἀποθιώσεως αὖ: 

τοῦ διαδέχεται αὐτὸν ὁ δεύτερος καὶ τοῦτον ὁ τρίτος. 

Ἱ. Σ. Φεδρουάριος 1879. 

Ἡ Σταυροππγιακὶ, κλῖισις καὶ ἀξία τῖις Μονῖις δὲν πα- 

ραγράφεται οὗσα διπνεκής, μήτε τὰ ἐξ αὐτῖις ἀπορρέοντα 

δικαιώματα ὡς ἠθικὰ καὶ κανονικά. Μ. Σ. 19 (1884). 

Λἱ μοναστηριακαὶ γαῖαι δὲν ὑσάγονται εἰς τὴν κατΊιγο - 

ρίαν τῶν γαιῶν Παχιτελ.ᾶ. Μ. Σ. 49 (885). 

Πᾶσα ὑπόθεσις Σταυροπηγιακῖς Μονῆς, ἐχούσης τὴν 

ἀναφορὰν αὐτῖις εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ἐκδικά- 
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ζεται μόνον ἐνώπιον τοῦ Συμθουλίου τούτου ὅπερ εἶναι ἁρ- 

μόδιον οὐ μόνον πρὸς ἐκδίκασιν διαφορῶν περὶ διαχειρίσεως 

προσόδων μοναστπριακῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ ἐνοικιάσεως τη - 

μάτων μοναστηριακῶν διότι κατὰ τὸν κανονισμὸν αὐτοῦ 

ἄρθρ. Γ΄, ἡ ἐκδίκασις τῶν ιιοναστηριακῶν διαφορῶν ὑπά- 

γεται εἰς αὐτό. Μ. Σ. 49 (18985). 

“Άπαντα τὰ εἰσερχόιμενα καὶ σχετιζόµενα ποὸς τὸ ζήτνιια . ξ ΡῈ ΚΕΙ. Ἡ δε ο 
τῶν ιιοναστπριακῶν κτημάτων ἔγγραφα δέον νὰ παραπέιι- 

ν ν 

πωνται κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τὶιν διαρκΏ ἐπὶ τοῦ µοναστπρια- 

κοῦ ζητήιιατος ἐπιτροπήν. Πρ. Μ. Σ. 10 Δύγ. 1888. 

Ἡ ἀπ᾽ εὐθείας συνομολόγησις δανείων καὶ ἐνοικια- 

στπρίων συμθολαίων ἐστὶν ἀππγορευμένιι πᾶσι τοῖς ἡγου- 
/ ᾽ , . ΄ -. - , ε 

μένοις, ἐπιτρέπεται δὲ μόνον ἀφοῦ Δπιφθῆ προηγουμένως ἡ 

ἐπὶ τούτῳ ἄδεια τῖις Ἐκκλησίας. Τρ. Π. 6 Ίουν 18890. 

Κατὰ τὸ ἄρθο. ΘἼ τοῦ κανονισμοῦ τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 

Μονῶν ἄνευ τῖις ὁοιστικῖις ἀποφάσεως τῖις Συνάξεως καὶ τῇ, 
ΝΑ 

ἐγκοίσει καὶ ἀδείᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ιζων/πόλεως, οὐδὲν 

Μονοστήριονδύναται νὰ καταρτίση καὶ σχηματίσῃ ἐν 'Αγίῳ 

Ὅρει νέαν Σκήτην. Ἱ. Σ. 1906 (1894). 

ΣΠΜ. Περὶ Μονῶν πραγματεύονται: 

Λ΄. Οἱ Γενικοὶ Ιζανονισμοὶ δι᾽ ἰδίου κεφαλαίου ἔχοντος ὡς ἑξῆς: 

"Δρῦρ Α᾿.--"Απαντα τὰ Μοναστήρια, τόσον Πατρισρχικά. ὅσον καὶ ἔνο- 

ριακά, τίθενται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ πλησιεστέρου ᾿Αρχιερέως ἄνευ ἐξαιρέ- 

σεως, ὅστις θέλει ἐπαγρυπνεῖ ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῆς διαγωγῆς τῶν συνασκουμέ- 

νων Πατέρων, ὡς πράττει καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἱερέων τῆς ἑπαρχίας του. 

Π΄.--Όσα Μοναστήρια ἔχουσι χωρία ἱερατευόμενα ὑπ αὐτῶν, ὑπονρεοῦνται 

νὰ παύσωσι τὴν σχέσιν ταύτην" τὰ ῥηθέντα χωρία συγχωνεύονται ἓν τῇ γενικῇ 

ποιμάντορίᾳ τοῦ ᾿Αρχιερέως, ὡς κατ᾽ εὐθεῖαν ἑνορίαι τῆς ἐπαρχίας του' τὰ δὲ 

Μοναστήρια μένουσιν ὡς καταφίγια καλογήρων, καταλιμπανόντων τὰ τοῦ 

κόσμου, 

Γ΄.--Όλα τὰ Μοναστήρια διαιροῦνται εἰς τρεῖς τάξεις' καὶ τὰ μὲν τῆς πρώ: 

τηζι ἔχοντα ὑπὲρ τοὺς εἴκοσι Πατέρας, ὑποχρεοῦνται νὰ φυλάττωσιν. ἀκριθώς 

ὅ).ην τὴν μοναστηριακὴν. καὶ κοινοθιακὴν τάξιν, ψαλλ.ομένων ἀπαραιτήτως τῶν 
΄ 
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ἱερῶν ἀκολουθιῶν, καὶ τῆς ϑείας λειτουργίας τελουμένης κατὰ πᾶσαν ἡμέραν, 

τὰ δὲ τῆς δευτέρας, ἔχοντα ὑπὲρ τοὺς δέκα Ἱατέρας, φυλάττοντα ὠσαύτως τὴν 

κοινοθιακὴν τάξιν, ὀφείλουσιν, ἐκτὸς τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, νὰ ψάλλωσι τὴν 

ϑείαν λειτουργίαν τρὶς τῆς ἑθδομάδος' τὰ δὲ τῆς τρίτης, ἔχοντα ὑπὲρ τοὺς πέντε 

Πατέρας, καθυποθάλλονται ὡσαύτως εἰς ζωὴν κοινοθιακήν" ἀλλ᾽ ἕως οὗ εἶσα- 

χθῇ ἐντελὴς τάξις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἡ ϑεία λειτουργία δὲν ϑέλει εἶναι 

ἀπαραίτητος, εἰμὴ κατὰ πᾶν σάθθατον καὶ κυριακήν. 

Δ΄.--Καθ ὅσον ἀφορᾷ τὰ Μοναστήρια ἐκεῖνα, ἅτινα, παραλυθέντα ἀπὸ και- 

ροῦ εἰς καιρόν, δὲν δύνανται ἤδη νὰ ὑπαχθῶσιν εἰς οὐδεμίαν τῶν τοιούτων 

κλάσεων, ὁ κατὰ τόπον ᾿Αρχιερεύς, ἀναφερόμενος ἀφεύκτως πρὸς τὴν Μεγάλην 

᾿Εκκλησίαν, ϑέλει φροντίσει ὥστε τὰ τοιαῖτα Μοναστήρια νὰ καθυποθ}.ηθῶσιν εἰς 

τὸ ἁρμοδιώτερον μέτρον ὁποιασδήποτε διορθώσεως ἢ μεταθολ.ῆς, ἐκτὸς τῶν ἑνο- 

ῥιακῶν, ἄτινα ἔχουσιν ἕνα μόνον ᾿Ηγούμενον. 

Ε΄. Επ’ ὀνόματι Μοναστηρίου, ἐγκαταλελειμμένου πρὸ πολλῶν ἐτῶν καὶ 

κατερημωμένου, οὔτε ἡ Μεγάλη ᾿Ἐκκλησία, οὔτε ὁ κατὰ τόπον ᾿Αρχιερεύς, δύ- 

ναται νὰ ὀνομάση ᾿Ηγούμενον, Καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐπιτρέπεται ἵνα, δυνάμει τοῦ 

τίτλου τούτου διὰ ῥᾳδιουργιῶν λαμθανομένου, σφετερίζωνται αἱ μοναστηριακαὶ 

πρόσοδοι, ὁ ἐπὶ ψιλῷ ὀνόματι τοιοῦτος 'Ἡγοίμενος ἀκυροῦται' περὶ δὲ τῶν 

τοιούτων Μοναστηρίων, νύξεως διδομένης διὰ τῆς Συνόδου καὶ τοῦ Μικτοῦ 

Συμθουλίου, εἴτε παρὰ τοῦ κατὰ τόπον ᾿Αρχιερέως, ἢ τῶν πλησιεστέρων χω- 

ρίων, ϑέ].ει γίνει φροντίς, ὥστε ἐντὸς τριῶν ἐτῶν νὰ εὑρεθῇ ἀνωρθωμένον κατ᾽ 

ἐπιστασίαν μιᾶς εἰδικῆς ἐπιτροπῆς, ἣ ἄλλως ϑέλουσι λαμθόνεσθαι ἄλλα µέτρα 

κοινώφελῆ, ὥστε αἱ μέχρι τοῦδε διαρπαζόµεναι πρόσοδοι αὐτοῦ νὰ χρησιμεύω- 

σιν εἰς ἑλάφρωσιν τῶν ἐθνικῶν ἀνσγκῶν, καὶ εἰς συντήρησιν δημοσίων κατα- 

στημότων, ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν πλησιεστέρων χριστιανῶν. 

ΣΤ᾽.--(Καθ᾽ ὅσον ἀφορᾷ τὰ Μοναστήρια ἐκεῖνο, ἅτινα ἔχουσι γαίας, διδο- 

μένας εἰς πάκτωσιν, καὶ μάλιστα ἐν Βλαχίᾳ καὶ Μολδαθία, διὰ νὰ ἑξασφαλι- 

σθῶσιν αἱ πρόσοδοι αὐτῶν, καὶ ἀπαλλαχθῶσι πάσης καταχρηστικῆς ἐπεμθάσεως, 

ἡ Μεγάλη ᾿Εκκλησία ϑέλει καταθόλλει πᾶσαν προσπάθειαν, καὶ ϑέλει ἐξετάζει 

καὶ ἐπικυροῖ τὰ περὶ ἐνοικιάσεως αὐτῶν συμρωνητικὰ ἄνευ χρημοτικῆς ὑπολαύ- 

σεως, ἀντὶ δὲ πάσης προστασίας τὸ ᾿Εθνικὸν ταμεῖον ϑέλει λαμθάνει ἐτησίως 

δέκα τοῖς ἑκοτὸν ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τῶν προσόδων, τινα ϑέλουσι δαπανᾶσθαι εἰς 

ἐθνικὰς ἀνάγκας. 

2” --Τὰ μοναστήρια τοῦ "Αθα, καίτοι ἀναγόμενα τῇ δικαιοδοσίες τοῦ Οἰκου- 

μενικοῦ θρόνου, ἐπειδὴ ὅμως φυλάττεται ἐν αὑτοῖς ἱκανᾶς ἡ μοναστηριακὴ τά- 

ἕις, οὐδεμίαν μεταθολὴν θέλουσιν ὑποστῇ. κατὰ τὸ διοικητικὸν αὐτῶν σύστημα, 

καὶ ὡς πρὸς τὸ εἶδος τῶν σχέσεων αὐτῶν μετὰ τῆς Μεγάλης ᾿Ἐκκλησίας, ἀλλὰ 

ορ 
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μάλιστα θέλ.ουσι:λ.αμθάνει πᾶσαν προστασίαν ἐν ταῖς ἀνάγκαις αὐτῶν καὶ θέ»: 

λουν ἁπαλλαχθῇ πάσης προσφορᾶς, ἥτις ἐδίδετο πρὸς τὸ Πατριαρχεῖον διὰ τὴν 

ἐπικύρωσιν τῶν ἡγουμενιῶν Βλαχίας καὶ Μολδαθίας καὶ ἄλλων οἰωνδήποτε 

ἐγγράφων, ἀντὶ δὲ πάντων τούτων τὸ ᾿Εθνικὸν ταμεῖον θέλει λαμθάγει ἐτη- 

σ:-ως ἓν ποσὸν ἰσότιμον τῆς ἀξίας φλωρίων Καισαροθασιλικῶν 4ων χιλιάδων. 

Π΄.--Διὰ τὸν ἐσωτερικὸν Ιζανονισμόν, τὸ πολίτευμα τῶν Πατέρων, τὴν ἐκλο- 

ΥἽν καὶ ἀποκατάστασιν τῶν 'Ἡγουμένων, τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας καὶ 

τῶν καταγωγίων αὐτῶν καὶ τὴν ἐξέλεγξιν τῶν λογαριασμῶν των, ἔσται εἰς χρῆ- 

σιν ὁ εἰδικὸς τοίτων Κανονισμός. 

Ῥ’. Ἡ ἑπομέντι ἀπὸ 14 Ὀκτωθρίου 188! Π. καὶ Σ. ἐγκύκλιος. 

ερνεν ε Ὅθεν σκεψάμενοι συνοδικῶς περὶ τῶν ληπτέων μέτρων πρὸς ἀνα-' 

χαίτησιν τῆς τοιαύτης ἐπισφαλοῦς καὶ κατακρίτου πορείας τῶν διεπόντων τὰς 

ἐν ταῖς ἐπαρχίαις ἱερὰς ἡμετέρας σταυροπηγιακὰς μονὰς καὶ πρὸς ἐπίσχεσιν τῆς 

ὀλεθρίου τούτων φορᾶς, ἔγνωμεν τὸ ἑξῆς ὅπερ καὶ διὰ τῆς παρούσης ἡμετέρας 

πατριαρχικῆς καὶ συνοδικῆς ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς ἔκδηλον ποιούμενοι πᾶσι τοῖς, 

ὡς εἴρηται, ἐμπεπιστευμένοις τὴν διοίκησιν τῶν εἰρημένων μονῶν καὶ δὴ καὶ τῇ 

ὑμῶν ὁσιότητι, λέγομεν ὅτι οὐδαμῶς ἐντεῦθεν ἐπιτρέπεται οἱονδήποτε συνομο- 

λογῆσαι ἐν ὀνόματι τῆς Μονῆς καὶ εἰς βάρος αὐτῆς δάνειον ἄνευ ἐγγράφου 

ἀδείας τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐν γνώσει ὅτι ἐν πάση ἐναντίᾳ περιπτώσει οὐδὲν τοιοῦ- 

τον χρέος ἀναγνωρισθήσεται ὑπ αὐτῆς, ἑπομένως δὲ ἀπορριφθήσεται, καταλογι- 

σθησόμενον εἰς βάρος τῶν συνομολογησάντων αὐτά. 

Γ΄. Ὁ Κανονιόμὸς τῶν ἓν ἁγίῳ Ὄρθι Μοναδτπρίων, ὃν ὅρα ἐν 

᾿ὀθωμ. Κώδιξι Νικολαΐδου Γ΄, 6. 3803--9840. 

Δ’. Ὁ διοογανισμὸς τῶν ἐν Κρήτῃ Μονῶν ὀταυροπηγιακῶν τε 

καὶ ὀνοριακῶν ἐπὶ τῇ. βάσει ὁδηγιῶν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης 

ἑκικλγισίας (ἐν Κωνόταντινουπόδει 1814). 

Ε΄. Τὸ ἑπόμενον Π. καὶ Σ, ἀποφαντικὸν γράμμα περὶ τῶν ἐν 

ἁγίῳ Ὄρει κελλείων καὶ ὀκπτῶν. 

εν εν Καὶ δὴ γράφοντες ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς 

Ἱερωτάτων ᾿Αρχιερέων κτλ, ἵνα Δ΄, Τὰ Κελλεῖα πάντα καὶ αἱ Σκῆται καθάπερ 

ἄνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς, οὕτω καὶ εἰς τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον ὦσιν ἰδιοκτησίαι 

ἀναφσίρετοι καὶ ἀναπαλλοτρίωτοι τῶν Μονῶν ἀφ᾽ ὧν ἐξαρτῶνταν Β’. Ἔκα- 

στον Κελλεῖον δίδηται ἐπὶ τοῖς νενομισμένοις ὅροις παρὰ τῆς κυριάρχου Μονῆς 

εἰς τρία πρόσωπα, θεωρούμενα πάντοτε ὡς μέλη τῆς αὐτῆς Μονῆς, ἐξ ὧν Τέ- 

ρων γνωρίζηται ὁ πρῶτος, μετὰ δὲ τὴν ἀλληλοδιάδοχον ἀποθίωσιν τῶν τριῶν 

ἐν τῷ συμφωνητηρίῳ προσώπων ἡ δεσποτεία τοῦ Κελλείου ἐπανέρχηται εἰς τὴν 

κυρίαρχον Μονήν' Γ΄. Τὰ μέχρι τοῦδε ὑπάρχοντα συµφρωνητήρια γράμματα ἢ 
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ὁμόλογα τῶν Μονῶν ἰσχύωσι μέχρις οὗ ἐν τοῖς ζῶσι διατελοῦσι τὰ ἐν αὐτοῖς 

καταγεγραμμένα τρία πρόσωπα: ἓν περιπτώσει δὲ ἀποθιώσεώς τινος ἐξ αὐτῶν, 

ἡ Μονὴ ἔχει λαμθάνειν τὸ τρίτον μερίδιον κατὰ τὴν μέχρι τοῦδε ἐπικρατήσα- 

σαν συνήθειαν τοῦ συμθιθασμοῦ. ᾿Εὰν δὲ ἡ Μονὴ μὴ δυνηθῇ συμθιθασθῆναι 

μετὰ τῶν ἐπιζώντων προσώπων τότε ἡ Κοινότης τοῦ ᾿Αγίου Ὄρους ἔχει διορί- 

ζειν τὴν ἐπιτροπὴν ἐξ ἄλλων Μονῶν ἀσχέτων ἐπὶ τῷ παρέχειν ἐν φόθῳ Θεοῦ 

καὶ ἐν ἄκρα εὐθύτητι πέρας εἰς τὴν διαφοράν. Μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τῶν ἤδη 

ἐμπεριεχομένων ἐν τοῖς ὁμολόγοις τριῶν προσώπων τότε ἔχει συντάττεσθαι νέον 

ὁμόλογον καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἐν τοῖς νέοις ὁμολόγοις συμπερωνημένων λαμ- 

θάνῃ πάντοτε ἡ κυρίαρχος Μονὴ τὸ τρίτον μερίδιον ἐν τῇ τελευτῇ ἑκάστου 

τῶν ἐν τῷ ὁμολόγῳ τριῶν προσώπων. Δ’. Τοῖς κελλειώταις ὀφείλεται ἁπαραι- 

τήτως διατηρεῖν ἐν καλῇ καταστάσει τὸ διδόμενον αὐτοῖς κελλεῖον, ἐπισκευάζειν 

τε καὶ ἀνανεοῦν τὰ ἐπισκευῆς χρήζοντα καὶ καλλιεργεῖν ἐπιμελῶς τὰς γαίας 

αὐτοῦ καὶ ἐν γένει προσπαθεῖν μετὰ ζήλου εἰς τὴν βελτίωσιν τοῦ Κελλείου καὶ 

πάντων τῶν ἐν αὐτῷ ἀνηκόντων κινητῶν καὶ ἀκινήτων πραγμάτων" μὴ δύναν- 

ται δ ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ὑποθηκεύειν τὸ μοναστηριακὸν ὁμόλογον ἐπὶ λό- 

γῳ δανείου ἁτομικοῦ ἢ τοῦ κελλείου, τῆς τοιαύτης πράξεως λογιζομένης πάν- 

τη ἀκύρου καὶ εἰς ἁτομικὴν εὐθύνην τοῦ δανεισθέντος καὶ τοῦ δανείσαντος, οὓς 

καὶ μόνους ἐπιθαρύνει Ε΄. 'Επὶ τοῦ τρόπου τῆς διανομῆς τῶν φόρων ἰσχύει ἡ 

διατύπωσις τοῦ σιγιλλιώδους γράμματος τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου κυροῦ Νεο- 

φύτου ἐκδεδομένου ἐν ἔτει αωῳ κατὰ ᾿Ιούνιον ἐπινεμήσεως γ΄, ἔχοντος ἐπὶ λέ- 

ἕεως οὕτω: “ὅπως δηλονότι ὀψέποτε συμθῇ ἀπαίτησις τοιούτων κοινῶν συδο- 

σιμάτων, ἀπερχόμενοι οἱ προεστᾶτες ἑκάστου Μοναστηρίου ἐν τῇ κοινῇ Συ- 

νόξει συνομιλῶσιν αὐτοὶ μόνοι περὶ τῶν τοιούτων ὑποθέσεων καὶ δοσοληψιῶν 

καὶ ἐπειδὰν μετὰ κοινὴν σύμπνοιαν καὶ ἀπόφασιν γένηται ὁ διορισμὸς ἐν φόθῳ 

Θεοῦ αὐτῶν τῶν κοινῶν συδοσιμάτων καὶ λάθη ἕκαστον μοναστήριον καν 

ἀναλογίαν τῆς δυνάμεως καὶ καταστάσεως αὐτοῦ τὸ ἐπιθάλλον αὐτῷ μερίδιον 

καὶ διορισθῆ ἀποδοῦναι τὴν ἀπαιτουμένην ποσότητα τῶν ἄσπρων, τότε οἱ προ- 

εστῶτες ἑκάστου μοναστηρίου, ἐπανακάμπτοντες εἰς τὰ ἴδια, ἔχουσι προσκαλεῖν 

τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτοὺς κελλειώτας καὶ διορίζεσθαι ἑνὶ ἑκάστῳ κατ ἀναλογίαν τῆς 

δυνόµεως καὶ καταστάσεως αὐτοῦ ἐν φόθῳ Θεοῦ καὶ χωρὶς τινος φιλοπροσωπίας 

ἢ χάριτος τὸ ἐπιθάλλον αὐτῷ δόσιμον ἐκ τῶν κοινῶν συδοσιμάτων καὶ ἅπαι- 

τεῖν εὐλόγως καὶ νομίμως καὶ δικαίως. Οἱ δὲ Κελλειῶται ἑκάστου Μοναστη- 

ρίου ὀφείλουσι πειθαρχεῖν καὶ ὑπείκειν τοῖς προεστῶσι τῶν μοναστηρίων αὐ- 

τῶν καὶ ἀποδοῦναι μεθ ἑτοιμότητος καὶ εὐγνωμοσύνης τὴν ἀναλόγως διορι- 

σθεῖσαν αὐτοῖς ποσότητα τῶν ἄσπρων καὶ μηδόλως ἐναντιοῦσθαι, ἅτε δὴ ὀφεί- 

λοντες διατηρεῖν τὴν τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς ἱεροῖς εὐαγγελίοις ἐντολὴν τὴν ἄποφαι- 

νομένην “ἀπόδοτε τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ καὶ τὰ τοῦ βασιλέως τῷ βασιλεῖν, καὶ ὁ 
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ν 3 
5 μὲν τρόπος τῆς διανομῆς τῶν κοινῶν καὶ τοπικῶν συδοσιµάτων ἔχει ἐνεργεῖ- 

σθαι κατὰ τὴν ἀνωτέρω τοῦ σιγιλλιώδους ἔννοιαν, εἰς δὲ τὴν ἀπότισιν καὶ 

πληρωμὴν τοῦ εἰς ἑκάστην Μονὴν παρὰ τῆς Κοινότητος προσδιοριζομένου πο- 

σοῦ ἔχει ἐπικρατεῖν καὶ φυλάττεσθαι ἡ ἁπό τινων χρόνων μέχρι τοῦ νῦν ἑνερ- 

γουμένη τάξις καὶ συνήθεια, καθ ἣν οἱ μὲν κελλειῶται ὀφείλουσι πληροῦν δέκα 

γρόσια ὀλιγώτερα τῶν μοναστηριακῶν καὶ οἱ ἀσκηταὶ εἴκοσι ΣΤ΄. Προκειμένης 

ἐπισκευῆς κελλείου τινὸς οἱ πατέρες τοῦ κελλείου δύνανται ἵνα λαμρθάνωσι τὴν 

ἀναγκαιοῖσαν ὕλην ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ κελλείου αὐτῶν, εἴ γε τοιαύτη ὑπάρχῃ, 

τῇ προηγουμένῃ μέν τοι ἀδείᾳ τῆς κυριάρχου Μονῆς, ἐὰν δὲ ἐν τῇ περιφρερείᾳ 
’ 

τοῦ κελλείου μὴ ὑπάρχη ἡ ἀναγκαιοῦσα ὕλη, δύνανται προμηθούειν ταύτην ἐκ 

τῆς περιφερείας τῇς κιριάρχου Μονῆς, τῇ ἐγγράφῳ αὑτῆς πάντοτε ἀδείᾳ καὶ 

ἄνευ πληρωμῆς τινος’ διὰ τὰ καυσόξυλα δέ, γοίρνας, κρεθατὀξυλα καὶ δι ἐργό- 

χειρα θέλει ἐπικρατεῖ ἡ μέχρι τοῦδὲ συνήθεια: ὅστις δὲ φωραθῇ ὅτι περιπλέον 

τῆς ἀναγκαιούσης εἰς τὴν ἐπισκευὴν τοῦ Κελλείου ξυλείας: ἡ τοῦ ἐργοχείρου 

ἔκοψε καὶ ἐπώλησεν, ἅπαξ μὲν ὑποχρεοῖται πληροῦν τῇ Μονῇ τὸ διπλοῦν τῆς 

πωληθείσης ξυλείας, ἐκ δευτέρου δὲ τὸ τετραπλοῦν, φωραθεὶς δὲ καὶ τὸ τρίτον 

ἔχει ὀποθάλλεσθαι τῶν Μοναστηριακῶν ὁρίων, ὡς ἐπιθλαθὴς τῇ Μονῇ, πληρῶν 

καὶ τὸ ἐξαπλοῦν. Ζ, Οἱ κελλειῶται ὀφείλουσι ν᾽ ἀπέρχωνται εἰς τὰς ἑξῆς παγ- 

κοινίας ἤτοι εἰς πυρκαϊὰς δασῶν καὶ ἐν καιρῷ εἰσοδίας ἀπὸ τῶν πλοίων καὶ ἐν 

πανηγύρει τῆς Μονῆς, δύνανται ἐπὶ τούτοις πωλεῖν τὰ προϊόντα τῶν Κελλείων 

αὐτῶν ἐπὶ τῇ ἀποκοπείσῃ ὑπὸ τῆς Κοινότητος τιμῇ κατὰ τὴν ἀνωτέρω τοῦ σι- 

γὐ.λιῶδους γρόμματος ἔννοιαν, λέγοντος οὕτω: “ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ ὅσα πωλοῦν- 

ται αὑτόθι ἐν τῷ ἁγιωνίμῳ ἼΟρει τῶν διαρόρων εἰδῶν πρήγματα, τούτων δέον 

γίνεσθαι τὰς διατιµήσεις ἐν φό6θῳ Θεοῦ ἐπὶ κοινῆς συνάξεως πάντων τῶν ἐν τοῖς 

αὐτόθι ἱεροῖ: Μοναστηρίοις προεστώτων καὶ διὰ κοινῆς συμρωνία: καὶ ἁπορά- 

σεως ἐγγράφου ἐκκόπτεσθαι τὴν τιμὴν ἑκάστου πράγματος. Η΄ ᾿Οφοίλουσιν οἱ 

Κε]λλειῶται καὶ ἀσκηταὶ πατέρες διάγειν μοναδικόν, εἰρηνικὸν καὶ φιλάδελφον 

Ρίον, διατηροῦντες τὴν ἀνήκουσαν πνευματικὴν ὑπακοὴν καὶ εἰπείθειαν εἰς τὴν 

κυριάρχον Μονὴν καὶ εἰς τοὺς κατὰ καιρὸν προεστῶτας καὶ ἐν γένει φυλάττειν 

τὰς ἐπικρατούσας ἱερὰς συνηθείας καὶ τάξεις, ἐὰν δὲ παρὰ ταῦτα πολιτευθῶσι ἢ 

τοὺς ἀνωτίρω ξισγεγρσμμένους ὅρους ἀθετήσωσι καὶ παραθῶσιν ἀτάκτως καὶ 

ἐναντίον τῆς µοναδικῆς πολιτείας διάγοντες ἡ ἀμέλειαν περὶ τὴν καλλιόργειαν καὶ 

λοιπὴν βε]τίωσιν τοῦ Κελλείου ἐνδεικνύμενοι, ἀπειλούσας τὴν καταστροφὴν 

αὐτοῦ κ-ὶ ἐρήμωσιν, τότε ἡ κυρίαρχος Μονὴ αὐτοδικαίως δύναται ἀποθαλεῖν 

αὐτοὺς τοῦ Ἰζελλείου παραλαμύάνουσα αὐτὸ μετὰ πάντων ἀνολλιπῶς τῶν ἐν 

τῷ συμρωνητηρί»ν γράμματι ἀνσρερομένων πραγμάτων καὶ τῆς προικὸς καὶ 

ἐπιστρέφουσα. αὑτοῖς ὅσα χρήματ: ἐμέτρησαν παραλαμθάνοντες τὸ Ιζελλεῖον. 

Ταῦτα τοίνυν τὰ ἐν τοῖς ἐκτεθεῖσιν ὀκτὼ κερολ.αίοις διεζ.ηχμένα πρόσφορα. ἐγ- 
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κρίνοντες εἰς κατάπαυσιν τῶν ὡς μὴ ὥφελε διενέξεων τῷ τε δικαίῳ σύμφωνα 

καὶ ταῖς ἀρχαίαις τάξεσι καὶ ἐθίμοις τοῦ ἁγιωνύμου ὅρους σανάδοντα, ἀποφαινό- 

μεθα ἵνα ἔχωσι τὸ κῦρος καὶ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν ἐνέργειαν ἀπαράλλακτον, ἔπα- 

γρυπνούσης ἀείποτε τῆς κοινότητος τοῦ ᾿Αγίου Ὄρους εἰς τὴν διατήρησιν τῆς 

ἐκκλησιαστικῆς ταύτης διαιτήσεως καὶ ἀποφάσεως. "Οθεν εἰς ἔνδειξιν ἐγένετο τὸ ἳ [5 5 ησόίης ποφαρθως, 5 5 ὙΒΥΘΙ 

παρὸν ἡμέτερον Πατριαρχ. καὶ Συνοδικὸν ἀποφαντικὸν γράμμα ἐν δυσὶ πρωτο- 

τύποις, ὧν- τὸ μὲν ἐπεδόθη τοῖς ἐνταῦθα κοινοῖς ἐπιτρόποις τοῦ ἁγιωνύμου Ὄρους 

ἐπὶ τῷ ἀποσταλῆναι τῇ Συνάξει τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τὸ δὲ τοῖς ῥηθεῖσιν ἄντι- 

προσώποις τῶν Κελλειωτῶν καὶ ᾿Ασκητῶν πατέρων. 

1864 κατὰ μῆνα. Σεπτέμθριον Ἐπινεμήσεως Η. 

8.5. 

Ὁ Ἡγούμενος τοῦ Σιναϊτικοῦ Μετοχίου, ἀντιπροσω- 

πεύων αὐτὸ ὡς ἠθικὸν πρόσωπον, ὑπόκειται εἰς ὕλας τὰς 

ὑποχρεώσεις αὐτοῦ, οὗ ἕνεκα οὐκ ἔρρωται ὁ ἰσχυρισμὸς 

αὐτοῦ ὅτι δὲν φέοει πληρεξούσιον τῆς Μονῖις τοῦ Σινᾶ 

περὶ παραστάσεως αὐτοῦ ἐν Δικαστπρίῳ. Οὐδεμίαν ὃ’ ἔχει 

σηιιασίαν τὸ ὅτι ἕκαστος ἡγούμενος ἐνεργῶν ὡς πακτωτὴς 

διαχειρίζεται ὑπὸ ἰδίαν εὐθύνην τὰς προσόδους τοῦ Μετο- 

χίου καὶ ὅτι ἑποιιένως αὐτὸς εἶναι ἀτοιιικῶς ὑπεύθυνος διὰ 
᾽ . 

τὰς ὑποχρεώσεις ἃς ὡς ἡγούπενος ἀνέλαθε οὐχὶ δὲ τὸ Με- 

τόχιον, διότι ἡ τοιαύτη σύμθασις μεταξὺ τῖις Ιζυριαρχικῖις 

Μονῖις καὶ τοῦ ἡγουμένου τοῦ Μετοχίου, μὴν οὗσα εἰς γνῶ- 

σιν τῶν τρίτων καὶ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ Με- 

τοχίου, οὐδόλως δύναται νὰ παραθδάὺπ τὰ συμφέροντα 

αὐτοῦ. Μ. Σ. 1 (1819). 
Νομίμως ἠγέρθη ἡ προκειμέννι ἀγωγὶν ἐνώπιον τοῦ ἐν 

Ιζων/πόλει Δ. Κ. Μ. Συμθουλίου κατὰ τοῦ ἐνταῦθα Σιναῖ- 

τικοῦ Μετοχίου, ἀντιπροσωπευομένου ὑπὸ τοῦ κατὰ και- 

ρὸν κανονικοῦ ἡγουμένου αὐτοῦ,ἐνταῦθα διαγιένοντος ἀφοῦ 
ε ᾽ 4 -- 4 . Ζ ΄ ϕ 2 

καὶ αἱ (παιτιισεις του ἐνάγον τος κατα ἀξγα μερος ποοσέρχον» 



470 Νομικά πρόσωπα 8 3. 

ται ἐκ δαπανῶν γενομένων ὑπὲρ τῶν κτημάτων τοῦ ἐνταῦθα 

κειμένου Μετοχίου, ὧν ἡ διαχείρισις ἦν ἐκείνῳ ἐμπεπι- 

στευμένηι. Μ. Σ. ϐ (1868). 

Ἔκ τε τῖις συνηθείας καὶ τῖις φύσεως αὐτῆς τοῦ πράγ- 

ματος καὶ δὴν καὶ τῶν συμφερόντων τῶν ἱερῶν τούτων Κα- 

ταστπμάτων τῶν Μετοχίων καθίσταται φανερὸν ὅτι οἱ τοιοῦ- 

τοι κατὰ τόπους ἡγουμενεύοντες, οἵτινες, προκειμένου περὶ 

τακτικῶν ἐξόδων, ἐὰν μὴν ἐπαρκῶσι τὰ εἰσοδήματα, ἔχουσι 

πάντοτε τὸν καιρὸν ἵνα Δάθωσι τὴν πρὸς συνομολόγησιν 

δανείου ἀναγκαίαν εἰδικὴν σιναίνεσιν τοῦ Κυριαρχικοῦ, 

οὐδόλως ἔχουσι τὸ δικαίωµα τοῦ συνομολογεῖν δάνεια καὶ 

ἐπιθαρύνειν τὰ καταστήματα κατ᾽ ἀρέσκειαν, καὶ ὅτι εἴ 

τινα τοιαῦτα συνομολογήσωσιν ἄνευ προπγουµένης ἀδείας 

τότε µόνον εὐθύνεται τὸ κατάστημα, ὅταν τὰ δάνεια ταῦτα 

γίνωνται ὃν ἔκτακτόν τινα καὶ κατεπείγουσαν ἀνάγκην, ἴν 

ὅταν ἐκ τῶν δανεισθέντων χρημάτων προσεπορίσατο τὸ 

Κατάστημα ὠφέλειάν τινα καὶ τοῦτο πάλιν κατὰ τὸ μέτρον 

τῖις προκυψάσης ὠφελείας, ἧς ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ ἀπό- 

δειξις ἐπιθαρύνει τὸν ἐνάγοντα. Ταῦτα δὲ πάντα καὶ πα- 

λαιὸς περὶ τῶν εὐαγῶν οἴκων καθιέρωσε νόμος καθ ὅν, «εἰ 

δέ τις ἣν ἐπίσκοπος Τι οἰκονόμος Τν διοικητὶις οἱουδήποτε 

εὐαγοῦς οἴκον εἴτε ἐν τῇ βασιλίδι πόλει, εἴτε ἐν ταῖς ἐπας- 

χίαις κειµένου, χρήματα ἐδανείσατο Τι μετὰ ταῦτα δανείσε- 

ται, κελεύομεν μηδὲ αὐτοῖς ταῦτα καταλογίζεσθαι ὑπὲρ τοῦ 

εὐαγοῦς οἴκου, εἰ μὶι πρότερον δείξωσιν, ὅτι εἰς χρείας τοῦ 

εἰρπμένου εὐαγοῦς οἴκου ταῦτα προεχώρπσε, μήτε αὐτὸν 

τὸν δανειστὶιν Τι τοὺς κληρονόμους αὐτοῦ κατὰ τοῦ εὐαγοῦς 

οἴκου ἔχειν τινὰ ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωγὶιν εἰ μὴν δείξωσιν ὅτι εἰς 

αἰτίας τῷ εὐαγεῖ οἴκῳ προσπκούσας τὰ χρήματα προεχώρη- 
. 

σε, ἀλλὰ κατὰ τοῦ δανεισαμένου τὰ χρήιιατα καὶ τῶν αὖ- 
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τοῦ κλπρονόµων τὰς ἰδίας κινεῖν ἐναγωγάς, Νεαρὰ Ἰουστ. 

130 κεφ. ς΄. 9 8. Μ. Σ. 11 (1864). 

Αἱ λεγόμεναι κονδίτζιαι, ἤτοι ἀραθόσιτος, σῖτος, χόρ- 

τος, ὄρνιθες, βούτιρος καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, εἰσὶ 

ποοσδιωρισµέναι εἰς ὁλοσχερῖι κατανάλωσιν τῶν ἐπιτο- 

πίων Μετοχίων, (Βλαχίας) ἤτοι εἰς διατροφὴν τῶν ἐν αὖὐ- 

τοῖς καὶ εἰς περίθαλἠιν τῶν πρὸς αὐτὰ ποοσεοχοµένων ξέ- 

νων ἢι ἀπόρων, οὐδέποτε δὲ εἰς ἐμπορίαν καὶ ἑπομένως οὔ- 

τε ὁ ἐκμισθωτὴς δύναται ἵνα ὠφελπθῇ ἐξ αὐτῶν, οὔτε ὁ 

ἡγούμενος αὐτὸς δύναται ἵνα ἐκποιήση ταύτας ἢ ποιήσῃ 

ἑτέραν χρῖισιν τούτων παρὰ τὴν ἐν γένει ὡρισμένην ὅπως 

διιλονότι αὗται καταναλωθῶσιν ἐντὸς τῶν ἐπιτοπίων Με- 

τοχίων. | | Μ. Σ. 14 (1864). 

Εἶναι ὁμολογούμενον ὅτι τὸ ὄνομα Ἡγουμένου τιµητι- 

κῶς μόνον διδόμενον εἰς τοὺς προϊσταμένους τῶν κατὰ 

τόπους Μετοχίων, οὐδόλως χορηγεῖ αὐτοῖς τὰ ἐν γένει τοῦ 

κατ᾽ ἀκρίθειαν λόγου τοῖς 'Ἡγουμένοις Μοναστηρίων χορη- 

γούμενα δικαιώµατα, ἀλλ᾽ ἁπλῶς μόνον τὴν ἐπίθλεψιν καὶ 

ἐπιτήιρπσιν τῶν περὶ ὧν ὁ λόγος Μετοχίων ἐξαρτωμένων 

παρὰ Κυριαοχ.κῶν, ἄνευ ἀδείας τῶν ὁποίων μόνον ἐν ἐκτά- 

κτοις καὶ κατεπειγούσαις πεοιστάσεσι ἔχουσι τὸ δικαίωµα 

τοῦ συνομολογεῖν δάνεια. Μ. Σ. 11 (1864). 

Οὐκ ὀρθός ἐστιν ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐναγομένου ὅτι ὕπο- 

γοάψας τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ὁμόλογον διὰ τῆς ὑπογοαφῖις 

Ἡγούμενος ᾿Αρχιμανδρίτης Κωνστάντιος δὲν εὐθύνεται διὰ 

τὴν πὀποωμὴν αὐτοῦ, τοῦ δανείου γενομένου ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ὡς ἡγουμένου τοῦ Σιναϊτικοῦ Μετοχίου, τὸ ὁποῖον δέον νὰ 

ἐναχθῆ διὰ τὸ χρέος τοῦτο, διότι ἐν τῷ μιννισθέντι ἐγγράφῳ 

ὁμολογεῖ ὁπιτῶς ὅτι ἔλαθε τὸ ἐν τῷ ὁμολόγῳ ποσὸν ὡς δά- 

νειον, ὅλως δὲ ἀδιάφορόν ἐστι τῷ δανείζοντι ἡ χοῖσις ἣν 
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μέλλει νὰ κάμῃ ὁ δανειζόμενος τῶν χρημάτων, ὧν ἀντικεί- 

μενον εἶναι τὸ συνάλλαγμα ἐκεῖνο. Μ. Σ. 20 (1879). 

εᾱ-”.ᾱ---ψς 

απ Ὁ 3.4: 8 

πε μα μις. 

8 Ἱ. Σύστασις προικός. 

α’. Τρόπος καὶ τύπος συστάσεως προικός, 

6’. “Εποχοεώσεις τοῦ συστήσαντος ποοῖκα. 

ν’. Εἴδη ποοικός. 

6 2, Ἡ προὶξ συνεστῶτος τοῦ γάμου. 
α΄. Σχέσεις τοῦ ἀνδρὸς ποὸς τήν προῖκα. 

6’. ᾿Απόδοσις τῆς προικὸς εἰς τὴν γυναῖκα και ἑξασφάλισις αὐτῆς. 

6.8. Ἡ προὶξ λυθέντος τοῦ γάμου. 

α΄. Διαξυνίῳ ἢ θανάτῳ τοῦ ἀνδρός. 

6’. Θανάτῳ τῆς γυναικός. 

ν’. Εὐθύνη τοῦ ἀνδρός. 

ὁ’. ᾽Απόδειδις καταθολῆς ποοικός. 

6 4. Προικῷα σύμφωνα. 

6 ὅδ. Εγκύκλιοι περὶ προικός. 

τα ἃ 

α/) Τρόπος καὶ τύπος ὀνότάόεως ποοικός. 

. 4 Τ . ΄ . Κατὰ τὸν νόμον (᾿Άρμ. 1}, Χ, 14) καὶ ἀγοάφως δυνατὸν 

ἐπιδοθῆναι προῖκα καὶ (αὐτόθι 5 9) ἐπὶ ὑποσχέσει προικὸς 

καὶ ἀπὸ ψιλοῦ ῥήματος Τι συμφωνίας ἐνέχεταί τις. 

Μ. Σ. 99 (1865). 

Ι. Ἡ τῷ ἀνδρὶ διδοµέντ διὰ τὰ βάρη τοῦ γάμου περιουδία ὑπὸ 

τῆς γυναικὸς Τι ἑτέρου τινὸς ἐν ὀνόματι αὐτῆς καλεῖται προίξ. Ἡ 

ποοὶξ παρ᾽ ἱιμῖν ὀυνιδτᾶται πρὸ Τι μετὰ τὸν γάμον, διὰ πράξεως ἐν 

ζω. ἣ τελευταίας βουλήσεως, καὶ ἀγράφως Τι ἐγγράφως: συνήθως 

ὕμως ἐγγοά} ω; διὰ προικοσυμφώνου ἰδιωτικοῦ ἤ συμθολανογραδικοῦ, 
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.ὶ ΡΠ . » , ΩΦ. [ , νο, Τὸ ἀξίωμα «προὶξ ἄνευ γάμου δὲν ὑπάρχει» οὐδόλως 

συνεπάγεται ὅτι ἡ πρὸ τοῦ γάμου γενομένιι ὑπόσχεσις προι- 

κὸς θεωρεῖται ματαία, τοῦ νόμου ῥητῶς λέγοντος, «ἐπὶ ὑπο: 

σχέσει προικὸς καὶ ἀπὸ ψιλοῦ ῥήματος ἣν συμφωνίας ἐνέ- 

χεταί τις» καὶ παρακατιόν, «γενικῶς θεσπίζομεν ἵνα εἴτις 

τῶν 35 ἐτῶν εἴτε ἄρρην εἴτε θήλεια προῖκα ἐπηγγείλατο Τι 

δέδωκεν ὑπὲρ οἱασδήποτε γυναικὸς ἔνθα νόμιμος γάμος ἐστί, 
ε παντὶ τρόπῳ ἀναγκάζεται τὴν ἰδίαν ὁμολογίαν πληρῶσαι, 

ων 

Ὡς προὶξ δύναται νὰ δοθῇ πᾶν ὅ,τι ἐπάγεται αὔξησιν πε- 

ριουσίας τοῦ ἀνδρός, ἤτοι ἡ πυριότης Τι ἕτερα δικαιώματα 

ἐπὶ κινητῶν Ἠ ἀκινήτων, ἀντικαταστατῶν Τὶ ἀναντικαταστά- 

των πραγμάτων, ἁἀπαιτήσεις κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ προικοδότου ἣὶ 

κατὰ τρίτων, παραίτηδις ἐπαχθείσης κληρονομίας Τι κλπροδο- 

σίας, ὀύνολον περιουσίας ὑφισταμένης Τι μελλούσης. Ιζατᾶ τῖιν 

ἐγκύκδιον τοῦ 18983 ἐὰν ὡς προὶξ δίδοται ἀκίνητόν τι, δέον οἱ ἐνδια- 

φερόμενοι, δι᾽ αἰτήσεως αὐτῶν λεπτομερῶς περιγραφούδσης τὸ προι- 

κοδοτούµενον κτῆμα, ν᾿ ἀπευθύνωνται εἰς τὰ Πατριαρχεῖα, τὰς Μη- 

τροπόλεις Τι τὰς ᾿ΒΠπισκοπάς,"μετὰ τὴν τέδεθιν τοῦ προικοουμφώ- 

νου, ὅπως διὰ τακοιρίου αὐτῶν γνωστοποιῆται ταῖς ἁομοδίαις κυ- 

θερντιτικαῖς ἀρχαῖς (Μεχκεμέδες ἂν Μουατζελὲτ ταποῦ μεεμεροῦ) ὅτι 

τὸ ὂν λόγῳ κτῆμα παρεχωρήθπ ὡς προὶξ καὶ συνεπείᾳ τούτου ἑνερ- 

γῆται ἡ. προσήκουσα σημιείωσις ἐν τοῖς ἁρμοδίοις κυθερνττικοῖς 

γραφϑείοις. 

Ὑπόχρεοι πρὸς σύστασιν προικὸς εἶναι ὁ πατὴρ ΤΙ τούτου μῖι 

ὄντος ὁ πρὸς πατρὸς ἀνιών, ἐκτὸς ἐάν, παρὰ γνώμην αὐτῶν εἴλο- 

γον, ουνΏχεν ἡν θυγάτηρ γάμον. Ἡ δὲ μήτηρ κατ᾽ ἐξαίρεσιν ὑπο- 

χρεοῦται εἰς σύστασιν προικὸς «ἀπὸ μεγάλαις καὶ δεδοκιμασμένης 

αἰτίας», ἀποκειμένις εἰς τῖν ἐκτίμιισιν τοῦ δικαστοῦ ἐὰν πχ. αὕ- 

τα ἡ εὔπορος ὁ δὲ πατὴρ ἄπορος, ἣ «νόμῳ εἰδικῶς εἰρημένης», ὡς 

αἰοετικῖι μήτπρ ὀφείλει νὰ συστήσῃ προῖκα ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου 

θυγατρὸς αὐτῆς. Οἱ ἀδελφοὶ τῆς γυναικὸς καὶ αὐτὶ ἵν γυνίι ἔχου- 

σιν ἁπλῶς ἠθικὸν καθῆκον πρὸς ὀύότασιν προικός, οὐχὶ δὲ καὶ 

ὑποχρέωσιν ἐκ τοῦ νόμου, 
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εἰ καὶ δι᾽ ἀνάγκην τοῦτο πεποίηκεν ('Αρμ. Δ. τ΄, 9 καὶ 19), 

ἀλλ᾽ ὅτι ὅπως θεωρηθῇ ἔγκυρος ἡ περὶ συστάσεως προι- 

κὸς σύμθασις, δέον ἵνα ἐπέλθῃ γάμος, τούτου δὲ ματαιῶ- 

θέντος ματαιοῦται καὶ ἡ τοῦ προικοδότου ὑπόσχεσις. 

Μ. Σ. 90 (1866). 
Ἡ ἀθέτησις τῶν ὑποσχέσεων ἣν συμφωνιῶν τοῦ προικο- 

δοτήσαντος ὑπάρχει ἕλως ἀντιθαίνουσα τοῖς ἡμετέροις ἵε- 

ροῖς νόμοις, οἵτινες ἀποφαίνονται ἀπαρασάλευτον πᾶσαν 

ὑπόσχεσιν εἴτε ἔγγραφον εἴτε ἄγραφον ποοικοδοσίας, γενο- 

μένην εἴτε παρὰ γονέων, εἴτε παρ᾽ οἱοὐδήτινος προσώπου 

ὡρίμου ἡλικίας. (᾿Αρμ. Δ, ιτ’). Πρ. Ἱ. Σ. 8 Μαρτ. 1871. 

Καὶ ἀγράφως συνίσταται προὶξ καὶ ἀπαιτεῖται ἐὰν ὅλως 

ἀποδείκνυται ὅτι παρεσχέθη. ΜΟΣ19-(18ῃ5} 

Προὶξ συνομολογεῖται ἣν χορηγεῖταί τινι ταρὰ τῶν γο- 

νέων τῖις κόρης ἵν ἐξωτικοῦ μόνον ἐν περιπτώσει συστά- 

σεως γάμου διὰ τὰ βάρη αὐτοῦ. Μ. Σ. 355 (1895). 

Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν ἐναγομένων ὅτι τὸ προσαχθὲν ὑπὸ 

τοῦ ἐνάγοντος προικοσύµφωνον δὲν εἶναι ἔγκυρον ὡς μὴ ὂν 

συντεταγμένον ἐνώπιον ἐπισήμου ἀρλῖις Τι τῖις ἐνορίας αὐ- 

τῶν καὶ ὡς μὴ φέρον μηδεμίαν ἡμερομηνίαν, δὲν δύναται 

νὰ λνιφ0ῇ ὑπ’ ὄψιν ἐπὶ τοῦ προκειμένου, καθόσον γνωστοῦ 

ὄντος ὅτι ὁ ἀγράφως ὑποσχόμενος προῖκα ἐνέχεται εἰς τὶιν 

ἀπόδοσιν αὐτῖις κατὰ νόμον (᾿λρμ. Δ.ι΄ 9). πολλῷ δὴ μιᾶλ- 

λον οἱ ἐναγόμενοι ὀφείλουσιν ἵνα ἐκπδπροώσωσι τὰς ὕπο- 

χρεώσεις ἃς ἀνέλαθον διὰ τοῦ ῥηθέντος προικοσυμφώνου. 

Μ. Σ. 18 (1814). 
Δὲν ὑποχρεοῦται ὁ πενθερὸς νὰ δώσῃ. τὸ τέταρτον τῖις 

οἰκίας αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, διότι ναὶ μὲν ὑποχρεοῦται 

κατὰ τὸ προικοσύµφωνον ἵνα γράψῃ τοῦτο τῇ θυγατριαὐτοῦ, 

ὅταν τεκνοποιήσῃ αὕτπ, σήμερον ὅμως εἰ καὶ ἐτεκνοποίπσεν 
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οὐδὲν ἔχει τέκνον ζῶν, εὑρισκομένη εἰς τὴν πρὸ τῖις τε- 

κνοποιΐας κατάστασιν. Μ. Σ. 88 (ἰ869). 

0’) Ὑποχοεώθεις τοῦ ὀυὐτίόαντος ποοῖκα.ἱ 

Ἡ περὶ προικοδοτήσεως παρ᾽ οἱουδήποτε γενομένιι ὑπό- 

σχεσις καθίσταται ὑποχρεωτικὶ, διὰ τὸν προικοδοτοῦντα. 

Μ. Σ. (1862). 

Κατὰ τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἐν ἰσχύϊ δίκαιον ἐπὶ ὑποσχέσει προι- 

κὸς καὶ ἀπὸ ψιλοῦ ῥήματος ἢ συμφωνίας ἐνέχεταί τις «καὶ 

ἀπὸ ψιλῆς ἐπαγγελίας χρεωστεῖ ὁ πατὴρ προῖκα»᾽Αρμεν.Δ’, 

περὶ δικαίου προικός, μάτην ὃ’ ἡ ἐκκαλοῦσα ἰσχιοίζεται 

ὅτι τὴν περὶ ἧς ἡ δίκπ προῖκα ὑπεσχέθη. ὑποχωοοῦσα τῇ 

ἀνάγκπ,τοῦ νόμου λέγοντος, «εἴ τις τῶν 35 ἐτῶν ἄρρην εἴ- 

τε θήλεια προῖκα ἐππιγγείλατο ἣν δέδωκεν ὑπὲρ οἱασδήποτε 

γυναικός, ἔνθα νόμιμος γάμος ἐστί, παντὶ τρόπῳ ἀναγ- 

|. Ἂν πρὸ Τὶ ἅμα τῷ γάιῳ συνέστη Γι. προὶξ ἀπὸ τῆς τελέ- 

δεως αὐτοῦ, ἂν μὴ ἄλλως ὥριδται, ὑπάρχει καὶ τὸ δικαίωµα τοῦ ἀν- 

δρὸς ὅπως ἀπαιτήστῃ. τὴν προῖκα. Τῆς καταθολῆς δὲ τῆς προικὸς 

ὑπερτιθεμέντις ἐπὶ διετίαν ἀπὸ τῆς τελέδεως τοῦ γάμου, ὀφείλονται 

μετὰ τῖιν παρέλευσιν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ ὑποσχεθέντος ἄνευ ὀχλίσεως 

τόκοι 4 0/ῃ ἣ οἱ καρποί, ἐὰν δὲ μετὰ τὸν γάμον ὀνένετο ᾗ τῆς προι- 

κὸς ὑπόσχεσις, ἵι διετία ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἱποσχέδεως, ᾿Λλλὰ καὶ 

πρὸ τῆς παρελεύσεως τῆς διετίας ἔχει δικαίωμα ὁ ἀνὴρ ν᾿ ἀπαιτή- 

σῇ τῖιν προῖκα, δικαιούμενος ν᾿ ἀπαιτήσῃ τόκους καὶ καρποὺς καὶ 

πρὸ τῆς διετίας, ἀφ᾽ ἧς κατέστη ὑπερήμερος ὁ τὴν προῖκα ὕπο- 

Οχεθείς, 

Ὁ ὑποσχεθεὶς εἰς προῖκα ἀκίνητον κτῆμα, καὶ ἀρνούμενος νὰ 

ἐνεργήσηι τὶν μεταγραὴήιν ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς προικοῦοτου.:έναις, κα- 

ταδικάζεται εἰς τὴν πληρωμὴν τῆς ἀξίας τοῦ κτήματος, μι δυνάμε. 

νος ἄλλως ὑποχρεωθῆναι εἰς τοῦτο. 
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κάζεται τὴν ἰδίαν ὁμολογίαν πὀπρῶσαι» αὐτόθι 19. 

Μ. Σ. 0 (1805). 

Οὐχὶ ὀρθῶς ἐπικαλεῖται ἡ ἐναγομένη τὴν διάταξιν τοῦ 

νόμου, καθ᾽ ὃν «οὐ δύναται ἡ μήτηρ ἄκουσα ὑποχρεωθῆ- 

ναι ἵνα προικίσῃ τὶιν ἑαυτῖις θυγατέρα», διότι ταύτην 1ἰδύ- 

νατο προτάξαι ἂν ἐκινεῖτο κατ’ αὐτῖις ἀγωγὶν περὶ συστά- 
ή 2 - 3 , να κ « - . - 

σεως προικός, ἐνῷ τοὐναντίον πρόκειται περὶ ἀγωγῖις πρὸς 

καταθολῖιν προικὸς συστάσης, τὸ ὃ᾽ ἐν τῇ, σημειώσει τοῦ 

Μακκέλδεῦ ἀναφερόμενον ἔχει ὑπ᾽’ ὄψει γάμον τελεσθέντα 
; ν 

ἄνευ τῖις συναινέσεως τῶν γονέων, οὗτινος ὅμως γάμου, οὐ 

προπγήθηι μντιστεία: ἐπὶ δὲ τοῦ προκειμένου ποοπιγπθείσιις 
’ ᾽ .. ε ' αὶ , ε 3 . / 

μντιστείας, εἰς ἣν ἡ. µήτιρ συνήνεσεν, ὁ ἐπελθὼν γάμος 

καί τοι παρὰ θέλησιν αὐτῖις γενόμενος θεωρεῖται ἰσχυρός, 
ε - . ΔΝ ΄ ” ᾽ / . ε 

ὑποχοεῶν τὴν μῖν θελήσασαν μητέρα ἐκτελέσαι τὰς ὕπο- 

χρεώσεις, ἃς κατὰ τὴν μντιστείαν ἀνέλαθε, διότι ἄλλως Πθε- 

λον συμθαίνει ἐν τῇ κοινωνία γεγονότα λίαν σκανδαλώδη 
. ᾽ ιά [4 ς - » « το - 

καὶ ἀνήθικα, ἅπαντες οἱ γονεῖς ἤθελον ὑπόσχεσθαι προῖκα 

τοῖς γαμόροῖς αὐτῶν κατὰ τὶιν μνηστείαν, ἀφοῦ δὲ θὰ ἔθλε- 

πον ὅτι ἀνεπτύχθη ἡ πάντοτε μεταξὺ τῶν μνηστευομένων 

ἀναπτυσσομέντι συμπάθεια, ἤθελον ἀρνεῖσθαι τὶιν ἑαυτῶν 

συναίνεσιν πρὸς τέλεσιν τοῦ γάμου καὶ οὕτω ἤθελον ἀπαὰ- 

λάττεσθαι ἐκ τῖις παροχῖις τῖις ὑποσχεθείσης προικὸς (᾿λομ. 

Δ, ν, 10 καὶ 15). Μ. Σ. 90 (1866). 
Ἡ ὑπόσχεσις τῖις προικὸς εἶναι ἁπαιτητέα ἅμα τῇ τελέ- 

σει τοῦ γάμου, καὶ κατὰ νόμον εἴτις προῖκα ἐπαγγειλάμε- 

νος ἐπὶ διετίαν ἀνέθαλε ταύτην διδόναι, τοὺς τῶν πραγ- 

μάτων καρποὺς καὶ τὸν τόκον τῶν νομισμάτων ἀναγκάζε- 

ται καταθαλεῖν, τοῦ ἀνδρὸς ὅμως μὴν ἀναγκαζομένου τὴν 

διετίαν ἀναμένειν, ἀλλ᾽ ἔχοντος ἐξουσίαν καὶ πρὸ τῖις ὃιε- 

τίας ἀπαιτῖισαι τὴν ἐπαγγελθεῖσαν αὐτῷ προῖκα, ὅτε κατα- 
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θάλλονται καὶ καρποὶ εἴτε τόκοι ὑπερπιιεοίας (Βασιλ.. 118 

περὶ δικαίου προικὸς 39.1). Μ. Σ. 00 (1867). 

Κατὰ τὸν νότιον ἡ ὑποσχεθεῖσα ποοὶξ φέρει τόκον μετὰ 

δετίαν ἀπὸ τοῦ γάμου (᾿Δρμ. Δ. 10). 

Μ Σ. 5 (1871) καὶ 30 (879). 

Ὁ ἀποθιώσας πατὴρ τοῦ ἐναγομένου ὑποσχεθεὶς ἅπαξ 

τὴν πρὸς τὸν ἐνάγοντα προικοδοσίαν ἑκατὸν πήχεων γῃ- 

πέδου ἐν τῇ θέσει Φιστικλί, ὑπόχρεως ἦιν, ἐν περιπτώσει 

καθ᾽ ἂν δὲν ὑπῆρχεν εἰς τὴν κατοχὴν αὐτοῦ τοιοῦτον γή- 

πεῦον, ὅπως ἀγοοάση καὶ ἐπιγράύπ ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ τοὺς 

ὑποσχεθέντας ἑκατὸν πήχεις ἣν πληοώσῃη τὴν ἀξίαν αὐτῶν, 

αὐτὸ δὲ τοῦτο ὑποχοεοῦται ἵνα πράξη ἤδη καὶ ὁ κλπρο- 

νομίσας τὴν περιοισίαν ἐκείνου. : Μ. Σ. 36 (1814). 

Ἐν περιπτώσει καθ” ἣν ὁ ἐναγόμενος ἤθελεν ἐπιμείνει 

μέχοι τέλους ἀρνούμενος τὴν ἐγγραφὴν τών τίτλων τις 

ἰδιοκτπσίας τῶν παοαχωοπθέντων διὰ τοῦ προικοσιιιφώ- 

νου τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ εἰς προῖκα ὀφείλει ἵνα πληρώσῃ τὴν 

ἀξίαν αὐτῶν. Μ. Σ. 10 (1889). 

Οἱ ἐνανόμενοι ὑποχεεοῦνται εἰς ἀπότισιν τόκων τῆς ὑπ᾽ 

αὐτῶν ἐπαγγελθείσης προικὸς οὐχὶ ἀπὸ τῆς ἡιιέοας τεῦ 

γάμοι, ἀλλὰ μετὰ διετίαν συνῳδὰ τῷ νόμῳ. 

Μ. Σ. 146 (1880). 

Ἡ ἀπαίτνσις τῖς προικὸς διπνεκής ἐστι, ἀπορριπτέα 

ἑπομένως τυγχάνει ἡ ἔνστασις παοαγραφῖς αὐτῆς. 

Μ. Σ. 191 (1809). 
᾽Αποροιπτέα ἐστὶν ἡ ἔνστασις τῶν ἐφεσειόντων, ὅτι δὲν 

χωρεῖ ἀγωγὴ κατ’ αὐτῶν ὡς μὴ ἐπαγγειλαμένων προῖκα, 

διότι ἀποθιώσαντες τοῦ προικοδότου πατρὸς αὐτῶν, οὗτοί 

εἰσι κάτοχοι τῶν ἐπιδίκων προικώων κτημάτων, 

Μ. Σ, 249 (1895). 
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Ἐπειδὴ ὁ ἀποθιώσας πατὴρ τῶν ἐναγομένων ἀνέλαθε 

διὰ προικοσυμφώνου τὴν ὑποχοέωσιν νὰ μεταθιθάσῃ λόγῳ 
͵ [ 

προικὸς εἰς ὄνομα τῖις θυγατρὸς αὐτοῦ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, 
ε ο / ϱ/ , - 7 . ἂν 

ἡ ὑποχρέωσις αὕτη µεταθαίνει τοῖς κληρονόμοις καὶ δια- 

δόχοις αὐτοῦ. Μι 19911891]. 
ε ν - ᾽ ’ - 2 , ” κ 
Π περὶ τοῦ εὐεργετήγιατος τῖις εὐπορίας ἔνστασις εἰς ἣν 

τελευταῖον περιωρίσθη ὁ ἐναγόμενος πατὴρ ἐπίσης ἀπορ- 

ριπτέα ἐστί, καθόσον ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἡ ὑποσχεθεῖσα ὑπ᾽ αὐ- 

τοῦ προὶξ οὐδόλως ἐστὶ δυσανάλογος πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν 
7 . . . ᾽ - » δ. « - 

περιουσίαν καὶ τὸν μισθὸν αὐτοῦ, ἄλλως τε ὁ ἐναγόμενος 

οὖκ ἶιν ἐν καιρῷ τῖις τοῦ προικοσυμφώνου ἐκδόσεως εὐπο- 
, Α ο 9 ν “5 η , «ς . ’ 

ρώτερος Τι ὅσον ἐστὶ νῦν, ὅτε μάλιστα ὑπάρχει καὶ κύριος 

μιᾶς οἰκίας. Μ. ἃ. (1809. 

γ) Εἴδη προικός.! 

Ἡ προὶξ προσδιορισθεῖσα εἰς χρήματα ἀνάγεται εἰς τὶιν 

1. Ἡ ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν πρὸς πατοὸς ἀνιόντων συσταθεῖ- 

όα καὶ ἐκ τῆς τούτων περιουσίας ἐκπορευομένη προὶξ προόονοµά- 

ζεται πατοική, ἆοβ ρτο[εο{{{ία, εἴτε τούτοις ὑπεξουδία εἶναι ᾗ προικι- 

ζομένη εἴτε καὶ αὐτεξοιιδία. 

Πᾶδα δ᾽ ἄλλη προὶξ μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν ὑπιδιδομέντι ποοόδονοµάζεται 

ἀπροσπόριστος, ἆο5 αὐνεπίϊήία, Ἰδιαίτερον εἶδος τῆς ἀπροσπορίστου 

ἀποτελεῖ ἵι ἀναδπιπτέα προίξ, ἆος τοοορίία, καὶ τοιαύτη εἶναι Τι κατ᾽ 

ἰδίαν ὀυμφωνίαν ἐπαναδτρέφοιόα εἰς τὸν δόντα λυθέντος τοῦ γά- 

μου θανάτῳ τῆς γυναικός. 

᾿Αδιατίμγιττος καλεῖται ἵν προὶξ τῆς ὁποίας ἵι ἀξία δὲν ὡρίσθη 

καὶ τῖιν ὁποίαν ὀδείλει ὁ σύζυγος ἵνα διατηρῇ ὅπως λυομένου τοῦ 

γάμοι! ἀποδώσῃ αὐτῖιν ταύτην. Διατετιμημένπ δὲ τοὐναντίον κα- 

λεῖται ἐκείντιι, ἧς ἵι ἀξία ὡρίσθη, καὶ ἥτις θεωρεῖται ὡς πωληιθεῖδα. 

πρὸς τὸν σύζιιγον, ὀφείλοντα ν᾽’ ἀποδώσῃ, ἐν περιπτώσει λύσεως 

τοῦ γάμου, μόνον τῖν ἀξίαν αὐτῆς. ΄ | 
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κατιιγορίαν τῶν διατετιμπγένονν προικῶν λόγῳ πωλήσεως 

καὶ οὐχὶ λόγῳ προσδιορισμοῦ τῆς ἀξίας, ὡς λίαν ἐσφαλμέ- 

νως διατείνονται οἱ ἐναγόμενοι, διότι οὐδὲν τοιοῦτον ἀνα- 

φέρεται ἐν τῷ προικοσυμφώνο. Μ. Σ. 80 (1887). 

Ἡ διατετιμημένπ, προὶξ καὶ ἡ ἀδιατίμητος ἀντικειμένως 

ἔχουσιν, ὡς ἐκ τῶν ὀνομάτων δῆλόν ἐστιν’ καὶ ἡ μὲν ὅια- 

τετιμημέντι προὶξ τῷ ἀνδρὶ κινδυνεύεται ἐὰν ἀποθάνῃ τὰ 

ζῶα κἂν ἡ γυνὴ τὴν ἐσθῆτα κατατρίψῃ τὶν ἀποτίμησιν 

αὐτῶν δίδωσιν ὁ ἀνὴρ καὶ ἡνίκα παραλάθη τι εἰς προῖκα 

κατὰ διατίμησιν χρεωστεῖ τὶν τιμήν, κἄν τε ἐθελτίωσεν 

αὐτὸς κερδαίνει κἄν τε ἐμείωσεν αὐτὸς κινδυνεύει καὶ ὑπό- 

κειται, τῖις δὲ ἀδιατιμήτου προικὸς καὶ ἡ αὔξησις καὶ ἡ 

μείωσις τὴν γυναῖκα ὁρᾶ καὶ λαμθάνει μὲν αὐτὴ τὸν τοκε- 

τὸν τῶν δούλων, τοὺς δὲ καρποὺς καὶ τὶιν γονὴν τῶν θρεμ- 

μάτων ὁ ἀνὴρ λαμθάνει, πρότερον μέντοι πληρῶν τὰ πρω- 

τότονα καὶ ὑποθάλλων ἀντὶ τῶν τελευτώντων ἐκ τῶν ἐπι- 

γενομένων, εἰς ἀναπλήρωσιν δηλονότι τῶν πρωτοτόκων" 

οὐκ ἔστιν οὖν τὶιν ἀδιατίμπτον προῖκα ἰσοδυναμεῖν τῇ δια- 

τετιμπμένῃ εἰ καὶ τοὐναντίον ἔστιν ὅτε συμθαίνει, καὶ ἡ 

διατετιμημέντι προὶξ ὡς ἀδιατίμπτος γίνεται καὶ λογίζεται 

κατὰ συναρέσκειαν καὶ θέλησιν ἀμ}λοτέρων τῶν μερῶν τοῦ 

ἀνδρογύνου καὶ τῇ γυναικὶ κινδυνεύει, ἀλλὰ τοῦτο ἐκ συµ.- 

φωνίας ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τοῦ ἀνδρογύνου γίνεται, οὐ 

μῖιν ὃ’ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε’ τὴν δὲ ἀδιατίμπτον προῖκα ἰσο- 

δυναμεῖν τῇ διατετιμπμένῃ οὐ γέγραπται περὶ τούτου ὅλως 

ἐν τοῖς νομικοῖς διατάγµασι. 

Γρ.Π. Σ. Ἰούνιος 1789 (Ι{. Κριτίου σ. 191). 

Ὁ-ζάκις τρίτοι, καὶ τοιοῦτοι θεωροῦνται πάντες ἔστω καὶ 

συγγενεῖς, ἄλλοι παρὰ τὸν πατέρα, συνιστῶσι προῖκα χωρὶς 

νὰ ὦσιν ὑπόχοεοι εἰς τοῦτο, θεωροῦνται ὡς δωρηταὶ τῆς. 
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γυναικὸς οὐδέποτε δὲ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. Μ. Σ. 99 (1805). 

Ἡ προὶξ οἰκίας, ἐκτιμπθείσης κατὰ τὸ προικοσύμφωνον 

εἰς γο.50 χιλιάδας, ἀνάγεται εἰς τὴν κατιιγορίαν τῶν ὅιατε- 

τιμπμένων λόγῳ πωδήσεως προικῶν, διότι ἐὰν ἡ ἐκτίμησις 

ἐγίνετο πρὸς ἁπλοῦν τῖις ἀξίας ποοσδιορισμὸν ἔδει ἵνα γέ- 

νηται ἰδιαιτέρα πρὸς τοῦτο συνοιιολογία (Ρασιλ. 0. 9). 

Μ. Σ. 94 (1895). 

Ω 
Ὁ. 2. 

α’) Σχέόεις τοῦ ἀνδοὺς ποὺς τὶν προῖμα οἱ 

Τοῦ νόμου (/λομ. ΛΑ, ιγ΄, 24 καὶ Γή, αὖ, 11) ἀ- αγορεύον- 

Ι. Διαρκοῦντος τοῦ γάμου ὁ ἀνὴρ εἶναι ὁ κύριος τῆς προικός, 

{. δὲ γυνὴ δὲν δύναται οὐδὲ νὰ πωλήδη οὐδὲ νὰ διαθέδῃ ἄλδως τὸ 

εἰς προῖκα δοθὲν ποᾶγμα. Ὡς κύριος τῆς προιιεὺς ὁ ἀνῖιο διαχειρί- 

ζεται καὶ καρποῦται τὰ προικῷα, μιδεμίαν ὀγείλων ἕνεκα τῆς 

διαχειρίόεως ἐγγύπσιν, προστατεύει αὐτὰ διὰ παντὸς νομίμου ἐν- 

δίκου μέσου, ὡς ἀληθὴς κύριος, καὶ ἀπαλλοτοιοῖ αὐτὰ καὶ ἄνευ 

ὀυναινέθ.ως τῆς συζύγου: ἐξαιρετικῶς μόνον ἡ ἀπαλλοτοίωσις τῶν 

ἀδιατιμήτων προικῴων ἀκινήτων ἀπαγορεύεται ἐπὶ ποινῇ ἀκυρό- 

τητος, δυναμένιι νὰ προσύδιιθῇ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς μὲν συνεστῶτος 

τοῦ γάμου ὑπὸ τῆς γυναικὸς δὲ λιιθέντος τοῦ γάμου. ᾿Λλλὰ καὶ ἡν 

ἀκίρως γενομένη οὕτω ἀπαλλοτοίωσις κυροῖται, ἅμα τὸ πωληιθὲν 

ἀκίνπτον ἀποθάληι τὶν τοῦ προκιµαίου ἰδιότητα, τοῦθ᾽ ὅπερ γίνε- 

ται καθ᾿ ἂν περίπτωσιν Τι ἐναλλάόότται τὸ προικιμαῖον ἀκίνητον ἣὶ 

ἀποκερδαίνει τίν προῖκα ὁ ἀνήο, ὡς καὶ ὅταν ὃκ δύο διζευκτικῶς 

ὀγειλομένων ἀκιντίτων καὶ ἀμϑοτέρων ἐκποιπθέντων Ἰγόραδε τὸ 

ἓν ὁ ἀνήρ, ὅτε κιροῦται ἵι τοῦ ἑτίρου ἐκποίπόις. 

Ἡ ἐνναλλαγὶν τῶν προικῴων ἤτοι ἡ ἀντικατάδτασις τῶν δοθέν. 

των πραγμάτων δι' ἑτέρων ἣι αὶ μετατροπὶ., τῶν ἀδιατιμήτως δο- 

θέντων εἰς διατετιιιπιιένα ἢ τἀνάπαλιν ἐπιτρέπεται μέν, ἀλλ’ ὕπως 

ἵν ἰϑδχυρὰ δέον ἵνα συμφέρῃ. εἰς τὶν γυναῖκα καὶ γένηται δι᾽ ἁμοι-΄ 

θαίας τῶν οι ζ'γων συναινέδεως, 
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τος ῥητῶς εἰς τὶνν σύζυγον, ὡς ἄτεκνον οὖσαν, ἵνα διαθέσῃ 

τὴν προῖκα αὐτῖις, καθόσον ἡ κυριότης τῖις προικὸς σινε- 

στῶτος τοῦ γάμου ἀνήκει τῷ ἀνδρί, περιττὴ βεθαίως ἀπο- 

θαΐνει {ιν διάταξις ἀποδείξεως περὶ ὑπάρξεως δῖιθεν διαθή- 

Ίπις; ἀκύρου ἐκ τῶν προτέρων διὰ τοῦτο θεωρουμένης. 

Μ. Σ. 205 (1899). 

Κατὰ τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς κανόνας, ὁ μὲν ἀνὴρ οὔτε 

μόνος οὔτε συναινούσιις τῖις γυναικὸς εἴτε ζώσης Τι ἀπο- 

θανούσης δύναται ἐκποιεῖν τῖιν προῖκα, ἀλλ᾽ ὀφείλει παρα- 

πέμπειν πρὸς τοὺς κληρονόμους ἐκείνης: ἡ δὲ γυνῖι μόνη 

μὲν οὐ δύναται τοῦτο ποιεῖν, γνώμῃ, δὲ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς 

ἔτι ζῶντος Τι μετὰ θάνατον ἐκείνου, οὐδαμοῦ τῶν νόμων 

ἀππιγόρευται ἐξοικονομεῖν τὴν ἑαυτῆς προῖκα κατὰ τὴν 

ἑαυτῆς βούλησιν, ὡς φαίνεται παρὰ τῷ ἱερῷ ᾿Αρμενοπούλῳ 

Δ΄, 0: ἐκεῖ γὰρ ἀπαγορεύει τῇ, γυναικὶ μῖι δύνασθαι μόνην 

ποιεῖσθαι τὴν ἐκποίησιν τῖις προικός, οὐ κωλύει δ᾽ αὐτὴν 

τοῦτο ποιεῖν μετὰ γνώμην τοῦ ἀνδρὸς αὐτῖις ζῶντος ἣν µε- 

τὰ θάνατον ἐκείνου, τοσοῦτον γὰρ μόνον Φησί, «πᾶσα γυνὴ 

ἐν τοῖς ἐξωπροίκοις καὶ τοῖς λεγάτοις χωρὶς τῖις προικὸς 
. 

δύναται καὶ συναλλάττεσθαι καὶ χαρίζειν καὶ δωρεῖσθαι καὶ 
ε . 

ἔρρωται πάντα», ὑπεξεῖλεν οὖν ἐνταῦθα ὁ ἱερὸς νόμος μὴ 

δύνασθαι τὴν γυναῖκα ἐκποιεῖν ἄνευ γνώμης τοῦ ἀνδρός, 

οὐκ ἀππγόρευσε μέντοι τοῦτο πράττειν οὐδὲ μετὰ γνώμης 
353. τοῦ ἀνδρὸς οὐδὲ μετὰ θάνατον ἐκείνου. 

Γρ. Π. Σ. Δύγουστος 1780. 

Κατὰ τὸν νόμον τότε μόνον ἐπιτρέπεται ἡ ἀνταλλαγὴ 

τῖις προικὸς ὅταν αὕτη συμφέρῃ εἰς τὴν γυναῖκα. 

Μ. Σ. 98 (1865). 
Ὁ νόμος κπρύσσει ἀναπαλλοτρίωτα τὰ ἀκίνητα προικῶα, 

συναινούσης δὲ καὶ τῖις γυναικός, ἐὰν πωλνιθῇ τοιοῦτον 

οἱ 
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προικῶον, πάλιν δύναται ἵνα διεκδικπθῇ, παρ᾿αὐτῖις (’Αρμ. 

4. 10. 95). Μ. Σ. 4 (1872). 

Κατὰ νόμους ὁ σύζυγος λαμθάνων τὴν προῖκα δὲν γίνε- 

ται κύριος αὐτῆς, ἀλλὰ μόνον ἐπικαρπωτής, οἱ δὲ τόκοι 

τῖις προικὸς χρησιμεύουσι διὰ τὰ βάρη τοῦ γάμου. 

Μ. Σ. 19 (1812). 

Ἡ ἀπαίτησις ἐγγυπτοῦ δοθπσοµένου ὑπὸ τῶν συζύγων 

πρὸς τὸν ἐναγόμενον καὶ προικοδότην πατέρα; περὶ τῖις μῖι 

πωλήσεως τῶν ἐπ’ ὀνόματι τῖις θυγατρὸς αὐτοῦ ἐπιγραφιι- 

σομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ πέντε ἄσπρων, ἀντίκειται εἰς ῥητὸν ἄρ- 

θρων νόμου, ἔχον ὡς ἑξῆς: «ὁ ἀνὴρ παραλαμθάνων τὴν 

προῖκα ἐγγύας οὐκ ἀπαιτεῖται, ἐγγυπτὶις γὰρ οὐ δίδοται τῇ 

γυναικεία προικί, εἰ τιὴν πρὸ τοῦ γενέσθαι τὴν μνηστείαν 

τοῦτο συνεφωνήθπ. (᾿Αρμ. 4.10.8). Μ. Σ. 4 (1879). 

΄λκυρον εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς συζύγου τοῦ ἐνάγοντος δοθὲν 

πρὸς τοὺς γονεῖς αὐτῖις ἐξοφλπιτήριον τῖις προικὸς αὐτῆς, 

ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι αὕτη δὲν ἠδύνατο ἵνα δώσῃ τοιαύτην ἐξό- 

ᾧδιισιν ἄνευ τῖις εἰδήσεως καὶ συγκαταθέσεως τοῦ συζύγου 

αὐτῖις. Μ. Σ. 96 (1874). 

Ὁ πτωχεύσας δὲν δύναται νὰ ἐνεργῇ  ἐμπορικὰς ἐπιχει- 

ρήσεις καὶ συναλλαγάς, Τι ἄλλας οἱασδήποτε πράξεις σχε- 

τιζομένας πρὸς τὴν πτώχευσιν αὐτοῦ, δὲν στερεῖται ὅμως 

καὶ τῶν πολιτικῶν αὐτοῦ δικαιωμάτων, ἅτινα χορπγοῦσιν 

αὐτῷ τὸ δικαίωµα ἵνα κινήση. ἀγωγὶνν περὶ διεκδικήσεως 

προικός, ὡς ὢν κατὰ νόμον/διαχειριστῖις αὐτῖις συνεστῶτος 

τοῦ γάμου, τοσούτῳ μᾶλλον καθόσον ἡ ποοίξ ἐστι προ- 

νομιοῦχος. Μ. Σ. 18 (1874). 

Ἡ ἐν λόγῳ οἰκία ἀγορασθεῖσα κατὰ τὶιν ὁμολογίαν τοῦ 

ἐναγομένου ἀπὸ χρημάτων τῖις προικὸς τῖις σι ζύγοι αὐτοῦ. 

ἀνήκει εἰς αὐτήν, μόνη ὃ’ ἡ ἐπικαρπία αὐτῖις ἀνήκει κα- 
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τὰ νόμον εἰς τὸν ἐναγόμενον σύζυγον συνεστῶτος τοῦ γά- 

μου, διὰ τὰ βάρη αὐτοῦ (᾿Αρμ.Δ.10). Μ.Σ. 94 (1815). 

Συνεστῶτος τοῦ γάμου μόνῳ τῷ ἀνδρὶ γατὰ νόμον ἐπι- 

τρέπεται ἵνα ἀπαιτήση τὴν προῖκα κατὰ παντὸς ἐπαγγει- 

λαμένου αὐτὴν (Αομεν. Δγι΄ 1), οὐδὲν δὲ δικαίωµα ἔχουσιν 

οἱ ἐνάγοντες ἀδελφοὶ τῖις Α ὅπως κινήσωσιν ἀγωγὴν κατὰ 

τοῦ πατρὸς τοῦ συζύγου αὐτῖις πεοὶ ἐκτελέσεως ὕποσχε- 

θείσις πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ τοῦτον προικός, καίτοι ὑφι- 

σταμένις συµθάσεως μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ πατρὸς τοῦ 

γαμθροῦ αὐτῶν,περὶ προικοδοτήσεως ἐκείνων μὲν τῖις ἀδελ- 
- 3 - ’ . -, « - ν ’ ρω 

φῖις αὐτῶν, τούτου δὲ τοῦ υἱοῦ καὶ συζύγου τῖις Α. 

Μ. Σ. Τά (1886). 
Ἵ να δη] ο» ᾽ λό ς ᾽ ἄπ -- ἐ ΄ 

πρώτη σκέψις τῖις ἐν λόγῳ ἀποφάσεως τοῦ ἐφετείου 

Ἰωαννίνων δίδωσι χώραν εἰς ἀναίρεσιν, καθόσον ἐν ᾧ ἡ 

περὶ προικὸς ἀγωγὴν τοῦ γαμθροῦ κατὰ τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ 
9 » ' , . . . ’ . 

οὐδεμίαν ἔχει σχέσιν πρὸς τὴν συζυγικὴιν διένεξιν περὶ 

διαζεύξεως, ἑπομένως ἡ ἐνώπιον τοῦ Ἐκκληισιαστικοῦ Δι- 

καστπρίου διεξαγωγὴν ταύτης οὐδόλως ἔδει νὰ σταματήσῃ 
ν ” «- , - ΄ » . 

τὶιν ἐνώπιον τοῦ Συμθουλίου τῖις Δημογεροντίας ἀγωγὴν 

πρὸς καταθολῖιν τῖις προικός, διότι συνεστῶτος τοῦ γάμου 

ἡ. προὶξ δέον ν᾽ ἀνήκῃ εἰς τὸν σύζυγον, ὅστις ἔχει τὴν 
. ή 2 . ή . - ’ 

κατὰ νόμον διαχείρισιν καὶ νομήν, τὸ ἐφετεῖον παρεδέχθη 

τὰ ἐναντία: ἀναιρετέας ἑπομένως οὔσης τῖις ἀποφάσεως αὖ- 

τοῦ, ἡ περὶ προικὸς ἀγωγὴν δέον νὰ ἐξακολουθήσῃ, κατὰ τοῦ 

προικοδότου πατρὸς τῖις συζύγου ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου 

δικαστποίου ἀνεξαρτήτως τῖις ἐπὶ τῖις διενέξεως μεταξὺ τῶν 

συζύγων δίκης. Ἱ. Σ. 65 (1887). 

Ἡ γυνὶι συνεστῶτος τοῦ γάμου δὲν δύναται νὰ διαθέσῃ 

τὴν προικώαν περιουσίαν αὐτῖις οὔτε διὰ πράξεως μεταξὺ 

ζώντων οὔτε δι’ αἰτίαν θανάτου. Τὸ δὲ περὶ προικὸς ζήτη- 
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μα εἶναι δημοσίας τάξεως καὶ ὡς τοιοῦτο δύναται νὰ προ- 

ταθῇ κατὰ πᾶσαν τῖις δίκες στάσιν, οὐ μόνον ὑπὸ τοῦ ἑτέ- 
- 3» ᾽ / . ο 

ρου τῶν διαδίκων ἀλλὰ καὶ αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τοῦ Δικα- 

στηρίου. Μ. Σ. 100 (1887). 

Συνεστῶτος τοῦ γάμου οἱ καρποὶ τῖις προικὸς ἀνήκοιυσιν 

εἰς τὸν ἄνδρα. Μ. Σ. 114 (1888). 

Ἡ διαθέτις οὐδόλως ἠδύνατο νὰ διαθέσῃ τὴν προικώαν 

αὐτῖις περιουσίαν, διότι οὐδόλως ἐπιτρέπεται ταῖς ἐγγάμοις 

γυναιξὶ συνεστῶτος τοῦ γάμου καὶ τέκνων ὑπόντων ὅπως 
ον ’ » ον , « ἴα 2 ἔν διαθέτωσι κατ’ ἰδίαν βούλησιν τὰς ποοικώας αὐτῶν περιου- 

σίας, αἵτινες οὗσαι προωρισιιέναι διὰ τὰ βάρη. τοῦ γάμου 

ἀνήκουσιν εἰς τὰ τέκνα αὐτῶν. Μ. Σ. 140 (1889). 

Τὸ Ἐκκδπσιαστικὸν Δικαστήριον ἐναντίον τοῦ νόμου 
6 5 αρ) / , [η . . προέθη εἰς ἐξέτασιν θέματος ἀσχέτου ὅλως πρὸς τὶιν περὶ 

διαζεύξεως ἀγωγὴν καὶ ἀπεφήνατο τὴν ὑπὸ τοῦ πρώην 

ἐνάγοντος ἐπιστροφὴν τῖις προικὸς ἐν συνεστῶτι τῷ γάμῳ, 

ἐνῷ ἡ ἐπιστροφὶι τῖις προικὸς εἶναι ἀντικείμενον ππγάζον 

ἐκ τῶν συνεπειῶν τῖις διαλύσεως τοῦ γάμου, ἡ δὲ τοιαύτη 

ἐκτέλεσις τῖις ἀποφάσεως ὅλως παρανόμως γενομένη δὲν 

λαμθάνεται ὑπ᾽ ὄψιν. Ἱ.:Σ. 95 (1890), 
7 . . / τ . ε , ’ . . Κατὰ τὸν νόμον ὁ ἀνὴρ ὑπάρχει κύριος καὶ διαχειριστὴις 

τῖις προικὸς καὶ εἰς τοῦτον ἀνήκει ἣν ἀπαίτησις αὐτῖις, ἀπορ- 

ριπτέα ἄρα ἐστὶ διὰ τοῦτο ἡ προκειμέντι ἀγωγή, ἣν ἡ σύ- 

ζυγος κινεῖ κατὰ τῶν ἐπαγγειλαμένων τὴν προῖκα. 

Πρ. Μ. Σ. 4 Δδρίου 1891. 

Ὁ ἀνὴρ ὡς κύριος καὶ διαχειριστὶις τῖις προικὸς δικαιοῦ- 

ται νὰ ἐνασκῇ τὰς προικῴας ἀπαιτήσεις σσνῳδὰ τῇ σχετικῇ, 

διατάξει τοῦ ᾿Αρμενοπούλου (Δ. ι’, 7). 

Πρ. Μ. Σ. 15 Μαΐου 1891, 
ε . ε ’ Δ -- } - ᾿ 

Ὃ ἀνὴρ ὡς κύριος καὶ διαχειριστὶις τῆς προικὸς δικαιοῦ- 
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ται ἐν πάση περιπτώσει νὰ ἐνασκῆ τὴν προικώαν ἀπαίτη- 

σιν. | ο 169 {381} 

Τὰ προικιμαῖα δέον ἵνα κατὰ νόμον µένωσιν εἰς χεῖρας 

τοῦ ἀνδρός, εἰς ὃν ἀνήκουσι καὶ οἱ καρποὶ αὐτῶν συνεστῶ- 

τος τοῦ γάμου. Μ. Σ. 115 (1892). 

Ἡ γυνὶν δὲν δύναται νὰ διαθέσῃ ἣι δωρήση τὴνν προῖκα 

αὐτῖις, καθόσον ὑφισταμένου μὲν τοῦ γάμον κύριος τῖις 

προικὸς εἶναι ὁ ἀνήρ, ὡς φέρων τὰ βάρη αὐτοῦ, θανούσης δὲ 

τῖις γυναικὸς ἄπαιδος, ἡ προὶξ ἐπανέρχεται εἰς τὸν προικο- 

δοτήσαντα πατέρα, τὸν καὶ μόνον λαμθάνοντα τὴν παρ᾽ 

αὐτοῦ δοθεῖσαν προῖκα (᾿Αρμ. Δ. ι’, 48). Μ. Σ. 330 (1894). 

Ὀρθὸς ἐστὶν ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ πρώην ἐνάγοντος νῦν δ᾽ 
᾽ ἀνακοπτομένου ὅτι ὁ ἀνὴρ καὶ. οὐχὶ ἡ γυνὶ ἀπαιτεῖ τὴν 

᾽ ιά 

προῖκα παρὰ παντὸς ὑποσχεθέντος αὐτήν, διαρκοῦντος τοῦ 

γάμου, ὡς φέρων τὰ βάρη αὐτοῦ. Μ. Σ. 389 (1896). 

β΄- ᾿Απόδοόις τῖς ποοικὸς εἰς τὶν γυναῖκα 

καὶ ἐξαῤφάλιόις αὐ-ὐς.ἱ 

Εἶναι μὲν ἀληθὴς ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἀνακόπτοντος ὅτι 
ε 

ὁ 

ἀνὴρ καθὸ κύριος τῖις προικὸς δὲν ὑποχρεοῦται νὰ δίδῃ 

1. Συνεστῶτος τοῦ γάμου ὁ ἀνὴρ κατὰ κανόνα κρατεῖ τὶιν προῖκα 

ὡς κύριος αὐτῆς, μῖι δίδων αὐτῖιν τῇ γυναικί, διότι ὤλλως θεωρεῖ 

ται δωρούμενος αὐτῇ ταύτην, ὕπερ ἄκιιρον καὶ ἀνίόχιιρον εἶναι. 

Κατ᾽ ἐξαίρεσιν ὅμως δύναται ἐγκύρως νὰ δώσῃ ὁ ἀνῇὸο τῖιν 

προῖκα εἰς τῖιν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὰς ἑξῆς αἰτίας: 

α΄, ὅπως αὔτη τιληοώση ἴδια αὐτῆς χρέη, κἂν ἔτι ἑτέραν κέκτη- 

ται περιουσίαν: 

β’, ὅπως ἀγοράσῃ. ἀκίνητον ὑπωφελές: 

Υ’, ὅπως περιθάλἠ πενομένους συγγενεῖς, ἥτοι τέκνα ἐξ ἄλλου 
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λόγον τῖις διαχειρίσεώς του, ἀλλ᾽ ὅμως ὅταν ἐλαττωθῇ ἡ 

περιουσία αὐτοῖ;, ὁ νόμος δίδωσι τῇ γυναικὶ τὸ δικαίωμα νὰ 

ζητήσῃ τὴν ἐξασφάλισιν τῖις προικός της { Ἀρμ.Δ. 10.99 καὶ 

ὁἀ),οὐδόλως ὃ ἐστὶν ὀρθόν, ὡς διατείνεται ὁ ἀνακόπτων, ὅτι 

τοῦτο ἐπιτρέπεται μόνον ὁσάκις ἡ ἐλάττωσις τῖις προικὸς 

προῖλθεν ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ συζύγου καὶ ἀφοῦ τὸ δικα- 
ς 

στήρ:ον κπρύξπ τὸν σύζυγον ἄσωτον, διότι ὁ νόμος οὐδε- 

μίαν ποιεῖ τοιαύτην διάκρισιν, ἄλλος δὲ ἡ διάταξις αὕτη 

δὲν θεωρεῖται ποινὴ ἐπιθαλλομένη κατὰ τοῦ συζύγου τοῦ 

ἀνδρὸς αὐτῆς, ἀνιόντας καὶ ἀδελϑοὺς ἢι ἀπολυτρώσῃ αὐτοὺς ἐκ τῆς 

αἰχμαλωσίας: 

δ΄, ὅπως ἑαυτὴν καὶ τοὺς δούλους διαθρέψῃ. 

᾿Αλλὰ καὶ μι ὀυναινοῦντος τοῦ ἀνδρὸς δικαιοῦται ἱν γυνῖι ὀυνθ- 

ὀτῶτος τοῦ γάμου ν᾿ ἀπαιτήδῃ τὴν ἑαυτῆς προῖκα, μὴ δυναμένη 

ὅμως νὰ ἐκποιήσηῃ τ᾽ ἀποτελοῦντα αὐτῖιν πράγματα, 

α΄, ἐπὶ ἑλαττώδεως τῆς περιουδίας τοῦ ἀνδρός, «ἐὰν ἄπορον ὁρᾷ 

τὸν ἄνδρα», τοὐτέότιν «ἀφοῦ ἄρξεται μῖι ἀρκεῖν πρὸς τὸ ποσὸν τῆς 

προικὸς ἱι οὐσία τοῦ ἀνδρός», Βασ. ({Π1.8) 91. 

β΄’, ἐὰν ὁ ἀνὴρ κακῶς διοικεῖ τὰ προικῷα, Νεαρ. 91 κεφ. 60. 

Περὶ τῶν δικαιω»άτων τῶν γυναικῶν ὅσον ἀφορᾷ τὴν προῖκα 

καὶ τῖιν ὀξώπροικον αὐτῶν περιουδίαν ἐν περιπτώσει πτωχεύσεως 

τοῦ ἀνδρός, ἰσχύουσι κατὰ τὸν ἐν ἰσχύϊ ἐμπορικὸν νόμον ἄοθρ. 

909-310 τὰ ἑπόμενα. 

Πάντα τὰ κινγιτὰ λογίζονται περιουσία τοῦ ἀνδρὸς καὶ μεταθαί- 

νουσιν εἰς τοὺς πιότωτάς, ὀκτὸς ἐὰν ἀποδειχθῇ, δι ἀπογοαϑῆς ἣὶ 

ἄλλου ἀξιοπίόιου ἐγγράφου ἱν ὑπ᾽ αὐτῶν κυριότιις τῆς γυναικὸς ὅτε 

καὶ παραλαμθάνονται ὑπ᾽ αὐτῆς. | 

Ἔν δὲ τῶν ἀκινύιτων ἵ γυνῖι ἀναλαμθάνει α΄’, τὰ κατὰ τὶν ὀύνα- 

ιν τοῦ γάμου ἀνήκοντα αὐτῇ β’, τὰ κατὰ τήν διάρκειαν αὐτοῦ ἐκ 

δωρεᾶς ἣι κλπρονοµίας αὐτῇ περιελθόντα γ᾽, τὰ κατ᾽ ἀνταλλαγίιν 

ἰδίων αὐτῆς κτπ]άτων Τι δι᾽ ἰδίων αὐτῆς χρημάτων ικτιιθέντα. λνα- 

λαμθάνουσα ὅμως ταῦτα ἀναδέχεται καὶ τὰ βαρύνοντα ταῦτα χρέτι 

καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐτῶν ὑποθήκας. 
΄ 
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σπαταδλῶντος τὴν περιουσίαν του, ἀλλὰ πρόκειται πρὸς 

ἐξασφόλισιν τῶν τῖις γυναικὸς δικαιωμάτων. 

Μ. Σ. 13 (1879). 
Τὰ λόγῳ προικὸς ἣ τραχώματος διδόμενα πράγματα κι- 

νητὰ Ἶι ἀκίνητά εἰσι περιουσία τῖις γυναικὸς ἀναπαλλο- 

τρίωτος καὶ ἐξαιρεῦνται ἀπὸ τῖις περιουσίας τοῦ ἀνδρός, ἐν 
ε ή 

περιπτώσει χρεωκοπίας αὐτοῦ καὶ ἐν ἑτέρᾳ ὁμοίᾳ περιστά- 
ν 

΄ ον 

σει, ἐπιστρέφονται δὲ τῇ γυναικὶ ἐν περιπτώσει διαζεύξεως 

ἢ, ἀποθιώσεως τοῦ ἀνδρὸς ἀτέκνου. 

Πρ. Ἱ. Σ. 9 Ἰανουαρ. 1815. 

Ἡ γυνὴι καὶ συνεστῶτος τοῦ γάμου κινεῖ ἀγωγῖιν κατὰ 

τοῦ ἀνδρὸς αὐτῖις περὶ τῖις προικὸς καὶ δύναται διακρατῖι- 

σαι τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ὡς ἀπὸ ὑποθήκης (᾿Ἄλρμεν. Δ, {΄, 99 

καὶ 94). Μ. Σ. 8(198|). 

Ἐὰν ἡ περιουσία τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ τοσοῦτον ἐλαττοῦται 

ὥστε κινδυνεύει ἡ προίξ, πρὸς διάσωσιν αὐτῖις ἔχει ἡ γυνὴ 

συνεστῶτος τοῦ γάμου δικαίωμα ἀπαιτήσεως ὑποχρεουμέ- 

νην ν᾽ ἀσφαλίσῃ ταύτην ἁρμοδίως πρὸς συντήρησιν τῖις οἱ- 

κογενείας αὐτῖις. Μ. Σ. ϐ (16652). 

Ἡ γινὴ δὲν στερεῖται τοῦ δικαιώματος ὅπως κινήσιι 

ἀγωγὴν ἐπὶ ἀποδόσει προικὸς ὑποσχεθείσις αὐτῇ τε καὶ 

τῷ συζύγο αὐτῖις. Πρ. Μ. Σ. 4 Μαρτίου 1887. 

Ἡ διάταξις τοῦ νόμου περὶ ἀνταπαιτήσεως καταθληθει- 

σῶν ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς δαπανῶν περὶ τὶνν προῖκα καὶ ἐπι- 

στροφῖις τῶν πραγμάτων τοῦ ἀνδρὸς ἰσχύουσιν οὐ μόνον 

καθ’ ἣν περίπτωσιν λυθῇ ὁ γάμος διὰ διαζυγίου ἣ διὰ 0α- 

νάτου, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν περίστασιν ἐπιστοοφῖις τῖις προι- 

κὸς λόγῳ ἐλαττώσεως τῆς περιουσίας τοῦ ἀνδρός, καὶ διό- 

τι οὐδεμία τοιαύτη. ἀπαγορευτικὶι τοῦ νόµου διάταξιςάπαν- 

τᾶ καὶ διότι ἡ γυνὴ δικαιουμένηι ὑπὸ. τοῦ νόμου νὰ ἐκ- 
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ποιῇ τὰ κινητὰ δι᾽ ἔνδειαν τοῦ ἀνδρὸς δύναται νὰ δαπα- 

νήσῃ ἅπαντα τὰ χρήματα τῖις προικός, ὅπερ ἤθελεν εἶσθαι 

ἄδικον διὰ τὸν ἄνδρα, στερούμενον οὕτω τῶν δικαίων αὖ- 

τοῦ ἐὰν ἐπέλθῃ διάλυσις τοῦ γάμου θανάτῳ ἣν διαζυγίῳ. 

Μ. Σ. 91 (1481). 
Κατὰ τὴν τοῦ γάμου διάρκειαν ἡ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐπι- 

στροφὴν τῖις προικὸς πρὸς τὴν γυναῖκα θεωρεῖται ἄνομος, 

ἐκτὸς μόνον τῶν ὑπὸ τοῦ νόμου ὁριζομένων εἰδικῶν περι- 

πτώσεων. Μ. Σ. 50 {1857}, 

Ὁ ἐναγόμενος ὡς μὴ συζῶν μετὰ τῆς ἐναγομένης συζύ- 

γου αὐτοῦ, οὗ ἕνεκα, καθ” ἃ αὕτη ἰσχι ρίζεται ὀρθῶς, ἐξέ- 

λιπε καὶ ὁ λόγος ὅπως κατέχῃ τὶν προῖκα αὐτῖις, ὀφείλει 

ἵνα ἐπιστρέψῃ αὐτὶιν ἣι ἐν ἐναντία περιπτώσει ἐξασφαλίσῃ 

αὐτὴν διὰ τῖις καταθέσεως εἰς τράπεζάν τινα, τοὺς δὲ τό- 

κους Δαμθάνπ αὕτη. Μ. Σ. 101 (1888). 

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ἡ γυνὴ βλέπει ἐλαττουμένην τὴν 

περιουσίαν τοῦ συζύγου αὐτῖις, ὡς ἐπὶ τοῦ προκειµένου, 

δύναται κατὰ νόμον (ρμεν. Δ, ι΄, 84) ἵνα ἀπαιτήση, συνε- 

στῶτος τοῦ γάμου τὶιν προῖκα αὐτῖις ἣν ζητήσῃ. ἀσφαλιστι- 

κὰ περὶ αὐτῆς μέτρα. Μ. Σ. 198 (1889). 

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ὁ ἐφεσίθλητος ἤθελεν ἀρνηθῇ 

ἵνα παραλάθῃ τὴν σύζυγον αὐτοῦ εἰς τὸν συζυγικὸν οἶκον 

ὀφείλει ἐπίσης ἵνα παραδώση. πρὸς αὐτὴν τὰ ἴδια αὐτῆς 

πράγματα ἤτοι ἐνδύματα καὶ κοσμήματα, καθόσον ὃ᾽ ἀφορᾷ 

τὶιν ὑπὸ τῖις ἐφεσειούσης ἐξασφάλισιν τῆς προικὸς αὐτῖις, 

τοῦτο εἶναι ἔργον ἰδιαιτέρας δίκηις, ἥτις δέον ἵνα διεξαχθῇ 

πρωτοδίκως ἐνώπιον τοῦ ἁρμοδίου Μητρ. Δικαστηρίου. 

Ἱ. Σ. 90 (1889). 

Κατὰ τὴν νομολογίαν τοῦ Συμθουλίου ἐπιτρέπεται ἐν 

Μιτυλήνη. ταῖς ἐγγάμοις γυναιξὶ συνεστῶτος τοῦ γάμου 
΄ 
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καὶ τέκνων ὑπόντων, κατ᾽ ἔθιμον λειτουργοῦν πολυχρονίως 

καὶ ἀδιακόπως, ὅπως διαθέτωσι τὰς προικῴας αὐτῶν πε- 

ριουσίας. Μ. «. 100 (1887) 148 (1890). 
ε Ἡ προὶξ συνεστῶτος τοῦ γάμου, ὡς χοπσιμεύουσα διὰ 

τὰ βάρη αὐτοῦ, δὲν ἐπιστρέφεται εἰ μὶν ἐν ὡρισμέναις ὑπὸ 
ο Ζ ” ’ δν Ἡ Σ ε Ζ νὰ 

τοῦ νόµου περιπτώσεσι, τοιαύτη δὲ δὲν εἶναι ἡ ἀπορία Τι ὁ 

ἐπιδήψιμος βίος τοῦ ἀνδρός, ὑποχρεουμένου ἐν τοιαύτη 

περιπτώσει εἰς τὶιν ἐξασφάλισιν μόνον αὐτῆς. 

Μ. Σ. 167 (1891). 

5 3. 

α’) Διαζυγίῳ ἢ θανάτῳ τοῦ ἀνδρός. 

Ὁ ἀνὴρ γενόμενος ὑπαίτιος τῖις διαζεύξεως οὐχὶ μόνον 

ὑποχρεοῦται ὑπὸ τοῦ νόµου εἰς τὴν ἐπιστροφὴν τῆς προι- 

κός, ἀλλ’ ὑποθάλλεται συνάμα καὶ εἰς διαφόρους χρηματι- 

κὰς ποινὰς ὑπὲρ τῖις γυναικὸς ἣν τῶν κοινῶν αὐτῶν τέκνων, 

ἐὰν ὑπάρχωσιν. Μ. Σ. 16 (1865). 

Ὁ ἀνὴρ καίτοι δικαιούμενος ἀπαιτῆσαι τὸ τράχωµα 

συνεστῶτος τοῦ γάμου, στερεῖται πλέον τοῦ δικαιώματος 

τούτου, ἐτελθούσης τῆς διαζεύξεως, δικαιούμενος ὅμως 

ἀπαιτῖισαι τοὺς τόκους καὶ τοὺς καρποὺς αὐτοῦ ἀπὸ τις 

ὑπερπμερίας μέχρι τῖις λύσεως τοῦ γάμου. 

Μ. Σ. 66 (1867). 
Κατ’ ἔθιμον ὑπάρχον ἐν τῇ ἐπαρχία Μεσπ]μθρίας οἱ προι: 

κοδόται ἐν περιπτώσει θανάτου ἑνὸς τῶν συζύγων ἀκλή- 

ρου, λαμθάνουσι μὲν τὰ τῷ ἀποθανόντι προικοδοτπθέντα 

ἰλὸ’ οὐχὶ καὶ τὰ τῷ ἐπιζῶντι συζύγῳ. 

Πρ. Ἱ. Σ. Ἰ Ἰουνίου 1872. 
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Οἱ γονεῖς τοῦ ἀποθανόντος συζύγου ὀφείλουσιν ἵνα ἐπι- 

στρέψωσιν ἀν ελλιπῶς τὰ χρήματα καὶ ἐνδύματα καὶ τὰ ἔπι- 

πλα τῖις προικὸς τῖς χήρας γυναικὸς τοῦ τελευτήσαντος 

υἱοῦ αὐτῶν, χωρὶς ν᾿ ἀπαιτῶσι τὸ ὡρολόγιον καὶ δακτυλί- 

διον, ἄτινα, ὡς προγαμιαῖα δωρεά, εἰωὶ γατὰ τὸν ἱερὸν νόμον 

ἀφιλονείκιτα κτήματα αὐτῖις, ἐὰν φυλάξῃ τὸν πένθιμον 

χρόνον τῖς χπρείας αὐτῆς: οὐδαμῖς δ᾽ ὑποχρεοῦνται ἵνα 

δώσωσιν εἰς αὐτὴν ἐκ τῖις περιουσίας αὐτοῦ οὐδέν, ὡς μὴ 

ἔχουσαν οὐδὲν ἐπ᾽ αὐτῖις κλιιονομικὸν δικαίωμα. 

Πρ. Ἱ. Σ. 1 Μαρτίου 1873. 

Λυθέντος τοῦ γάμου ἀναιτίως τῖις γυναικὸς ἡ, προὶξ ἐπι- 

στρέφεται ταύτη. Μ:.Σ. 19.879} 

Ἡ προὶξ πάντοτε μετὰ θάνατον οἱουδήποτε τῶν συζύ- 

γῶν ἐπανέρχεται, σῶα ἀποδιδομένη, τοῖς ὁπωσδήποτε δι- 

καιούχοις, χωρὶς νὰ συμύπφίζηται ποσῶς μετὰ τῖις λοιπῖις 

τοῦ ἀποθιώσαντος συζύγου περιουσίας. 

Πρ. Ἱ. Σ. 14 δθρίου 1812. 

Ἡ τοῦ γάμου διάλυσις συνεπάγεται ὡς ἀναγκαίαν συνέ- 

πειαν τὶν ὑπὸ τοῦ συζύ ου ἀγόδοσιν τῖις προικός, ἀλλ᾽ αἱ 

περὶ τούτου διατάξεις ἀφορῶσιν εἰς τὶν περίστασιν καθ᾽ 

ἣν ὁ γάμος διαλυθῇ, κατὰ πρόφασιν ἄμεμττον, νοημα σταί{α, 

δὲν ἐφαρμόζεται δὲ καὶ ἐπὶ τῆς διαλύσεως τοῦ γάμου ἐξ 

ἀμοιδαίας συναινέσεως ἓν ἐξ ὑπαιτιότπτος τῖις γυναικός. 

| ΜΜ, 
Ἐν περιπτώσει λύσεως τοῦ γάμου κοινῇ τῶν συζύγων 

συναινέσει, συνεπεία γεγονότων τινῶν ἐπελθόντων μεταξὺ 

αὐτῶν, ὃν ἃ ἡ συμθίωσις αὐτῶν κατέστιι ἀθύνατος, ἡ προὶξ 

κατὰ νόμον προσκυροῦται τοῖς παισί, Νεαρὰ 191 κεφ. 11. 

Μ. Σ. 91 (1815). 
[; Ζ - ᾽ ’ ᾽ - . « 4 -” 

ΗΠ πρότασις τῖις ἐναγούσιις, ἀφορῶσα τὴν ὑπὸ τοῦ ἀντι-. 
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δίκου τέως συζύγου αὐτῖις ἐξασφάλισιν τῖις προικὸς αὐτῆς, 

ἀντίκειται εἰς τὸν νόμον, διότι μεταθάσης ταύτης εἰς τὴν 

κυριότητα τῶν τέκνων, εἰς μόνον τὸν πατέρα ἀνήκει ἡ δια: 

χείριεις καὶ ἐπικαοπία αὐτῖις, οὐδενὶ δ᾽ ἐπιτέτρατται πα- 

ρεμθαίνειν εἰς τὴν διαχείρ:σιν ταύτην, ἐκτὸς ἐὰν ἔχῃ λό- 

Ύους πρὸς τοῦτο νομίμοις. Μ. Σ. 97 (1875). 

Ἔν περιπτώσει λύσεως τοῦ γάμου διὰ διαζυγίου ἄνευ 

ὑπαιτιότπτος τῖς γυναινός, ὁ ἀνὴρ ὑποχρεοῦται εἰς ἐπι- 

στροφὶιν τῖις προικός, ἀπορριπτέος δ᾽ ἐστὶν ὁ τοῦ ἐναντίου 

ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐναγομένου, διότι ἡ διάταξις ἣν ἐπικαλεῖ- 

ται (Ἄρμεν. Δ’. τε’, ιδ΄) οὐδόλως ἐφαρμόζεται ἐνταῦθα, 

καθὸ ἀφορῶσα ἁπλῶς εἰς τὶν περίπτωοιν καθ’ ἣν ἡ γυνή, 

διαζευγνυοµένπ εὐλόγως ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῖις, δικαιοῦ- 

ται ἵνα λάθῃ τὴν προῖκα αὐτῖις, πρ πγεῖται δ᾽ ἡ ιγ΄’ διά- 

ταξις, καθ’ ἂν ὁρίζονται ῥητῶς αἱ αἰτίαι δι’ ἃς ἡ γυνὴ στε- 

ρεῖται τῖις προικὸς καὶ ἐξ ὧν οὐδεμία ἔχει σχέσιν πρὸς τὴν 

παροῦσαν περίπτωσιν, ἐν ἢ ὑπαίτιος κυρίως τῖις τοῦ γά- 

μου λύσεώς ἐστιν ὁ ἐναγόμενος ἕνεκα τῆς ἐπὶ τ σαῦτα 

ἔτι ἐγκαταδείψεως τῆς συζύγου αὐτοῦ. Μ Σ. 1ΙΤ(!878). 

Λυθέντος τοῦ γάμου διαζυγίῳ ἄνευ ὑπαιτιότητος θατέρου 

τῶν συζύγων ἡ δοθεῖσα τῷ ἀνδρὶ προὶξ ἐπιστρέφεται τῇ 

γυναικί. Ν. Σ. 62 (1866). 

Ὁ ἐναγόμενος συνάψας μετὰ τῖις ἐναγούσης δι᾽ ἀπάτης 

παράνεμον γάμον, κπρυχθέντα ἄκυρον ὑπὸ τῆς νομίμου 

ἐκγληισιαστικῖις ἀρχῖις, ὀφείλει ἵνα ἐπιστρέψῃ τὶν δοθεῖ- 

σαν αὐτῷ προῖκα καὶ πᾶν ὅ,τι ἔλαθε παρὰ τῖις ἐναγούσηις 

συζυγικῷ τίτδιῳ. Μ. Σ. 99 (1881). 

0”) Θανάτῳ τῆς γυναικός. 

Ὅταν ἡ γυνὴ ἀποθάνη καὶ καταλείγ!ῃ παιδίον τηνικαΐ! - 
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τα τὰ χάριν προικὸς δοθέντα μετρητὰ καὶ ἡ λοιπὶν καθόλου 

προὶξ καὶ περιουσία τῖις μητρὸς τοῦ παιδίου καὶ αἱ πρὸ 

γάμου δωρεαὶ τοῦ ἀνδρὸς πρὸς τὴν γυναῖκα, εἴτε πράγματα 

εἴτε ἄσπρα, ταῦτα πάντα κλπρονοµία γίγνονται τοῦ καταλει- 

φθέντος παιδίου, πλὴν ἐὰν φυλάξῃ χρείαν παντελῖι εἰς τὸ 

ἑξῖις ὁ ἀνὴρ καὶ μικέτι εἰς ἄλλον ἀποθλέψῃ γάμον, ὅτε 

λαμθάνει αὐτὸς τὸ τέταρτον τοῦ μέρους ἀφ᾽ ὅλιις τῖις προι- 

κὸς καὶ περιουσίας τῖις γυναικὸς αὐτοῦ, τὰ δὲ λοιπὰ πάν- 

τα ὑπάρχουσι τοῦ παιδίου κληρονομία: εἰ δὲ θελήσει 

λαθεῖν καὶ ἄλλην αὖθις γυναῖκα, ὁ ἀνὴρ μηδόλως μετέ- 

χει τότε τῶν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ὑπαρχόντων, ἀλλὰ τὰ 

πάντα εἰλὶ τοῦ παιδός, ὅπερ παιδίον αὐτὸς ὁ πατὴρ ὀφεί- 

λει παρακατέχειν καὶ ζωοτροφεῖν οἰκείοις ἐξόδοις καὶ ἀνα- 

λώμασι, διαφυλάττων καὶ σώζων ἀπαραμείωτα τὰ τῖις μη- 

τρὸς τοῦ αὐτοῦ παιδίου ὑπάρχοντα, ἕως οὗ ἔλθῃ, εἰς τε- 

λείαν ἡλικίαν τὸ παιδίον καὶ παραλάθῃ αὐτά: ἐὰν δ᾽ ὁ 

πατὴρ τοῦ παιδίου λαθὼν ἑτέραν γυναῖκα ὕποπτός ἐστιν 

ὡς καταναλώσει καὶ μέλλει διαφθεῖραι τὰ μητρικὰ ὑπάρ- 

χοντα τοῦ παιδίου καὶ ὡς οὐκ ἐπιμελήσεται τούτου κα- 

λῶς καὶ ὡς δεῖ, τότε παραλαμθάνουσιν αὐτὸ τὸ παιδίον μετὰ 

τῶν μπτρικῶν αὐτοῦ ὑπαρχόντων οἱ γονεῖς τῖις ἀποθα- 

νούσιις γυναικός, ζωοτροφοῦντες καὶ αὐτοὶ τοῦτο ἐξ ἰδίων, 

τὰ δὲ μητρικὰ αὐτοῦ ὑπάρχοντα φυλάττοντες σῶα καὶ ἆπα- 

ραμείωτα ἕως τελείας αὐξήσεως τοῦ παιδίου, ἐὰν δὲ καὶ 

αὐτοὶ ἵποπτοι εὑρεθῶσι δέον παραδοθῆναι τὰ μητρικὰ 

ὑπάρχοντα τοῦ παιδίου τινὶ τῶν συγγενῶν ἴν καὶ ἄλλῳ πι- 

στῷ καὶ ἀνυπόπτῳ προσώπῳ εἰς συντήρησιν αὐτῶν καὶ φύ- 
. Ον 

λαξιν ἀσφαλῖι. ᾿Εὰν δὲ τὸ παιδίον αὐτὸ συμθῇ ἀποθανεῖν 

ἀνήλικον, τὶν προῖκα καὶ περιουσίαν τῖις μπτρὸς αὐτοῦ. 
ων ὶ - 9 ’ , . η δ. “1 / ὧν. 
θέον διανεμπιθῖναι εἰς τρία μέρη καὶ τὸ μὲν ἓν μέρος δοθῖι 
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ναι εἰς τὶν κπδείαν καὶ τὰ μνημόσυνα τοῦ ἀποιχομένου, τὸ 

ὃ᾽ ἕτερον µέρος λαθεῖν τὸν πατέρα τοῦ παιδίου, τὸ δ᾽ ἄλλο 

λαθεῖν τοὺς γονεῖς τῆς ἀποθανούσης γυναικὸς τῖις καὶ μη- 

τρὸς τοῦ παιδίου: καὶ τὰ θεώρπτρα, τὰ μὲν ἡμίση ὑπάρ- 

χουσι τοῦ ἀνδρός, τὰ δὲ λοιπὰ ἡμίση, τῖις γυναικὸς καὶ 

συναριθμοῦνται καὶ ταῦτα, τὰ τῖις γυναικὸς δηλαδὴ θεώ- 

ρπτρα τῇ λοιπῇ περιουσίᾳ αὐτῖις, τὸ δὲ στεφανιάτικον 

ὑπάρχει τῖις γυναικός. 

Γρ. Η. Σ. 1799 (Κωδ. Κριτίου 191). 

Ἐπειδὴ ὑπάρχει κληρονόμος τῖις ἀποθιωσάσιις θυγατρὸς 

τοῦ αἰτοῦντος τὴν προῖκα αὐτῖις, τὸ γεννηθὲν ἐξ αὐτῖις 

παιδίον ἄρρεν, οὗπερ κπδεµών ἐστιν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἡ Ἱ. 

Σύνοδος διέταξε τὸν αἰτοῦντα ὅπως ἀποδῷ τῷ γαμόρῷ 

αὐτοῦ πᾶσαν τὴν παρ᾽ αὐτῷ περιουσίαν τῖις ἀποθανούσης 

θυγατρὸς αὐτοῦ, ὡς ἀνήκουσαν εἰς τὸν ἔγγονον αὐτοῦ. 

Πρ. Ἱ. Σ. 220 (18660). 

Τοῦ τεχθέντος παιδὸς προαποθιώσαντος τῖς μητρὸς 

αὐτοῦ μετὰ τὴν διὰ τοῦ θανάτου ταύτης λύσιν τοῦ γάμου, 

ἡ προὶξ κατὰ τὸν νόμον ἀποδίδοται τοῖς κληρονόμοις αὐτῖις, 

Μ. Σ. 589 (1801). 

Της ἐγγάμου θυγατρὸς ἀποθανούσης ἀτέκνου ἀποδίδο- 

ται τῷ πατρὶ ἡ παρ᾽ αὐτοῦ δοθεῖσα προὶξ (᾿Αρμ. 4. 10.48), 

ᾗ δὲ προγαµμιαία δωρεὰ ἀνήκει εἰς τὴν ἀποθανοῦσαν (’Αομ. 

αὐτόθι 14) καὶ κατὰ λόγον κληρονομίας εἰς τοὺς γονεῖς 

αὐτῖις, "Σα. Τι 11) 

Ἡ ἔνστασις τοῦ ἐναγομένου πενθεροῦ ὅτι ὀφείλει ἵνα 

ἀποδώσῃ τὶνν ὑποσχεθεῖσαν προῖκα τῖις ἀποθιωσάσιις θυγα- 

τρὸς αὐτοῦ τῷ ἐγγόνῳ αὐτοῦ καὶ οὐχὶ ἀπ᾽ εὐθείας τῷ ἐνά» 

γοντι πατρὶ τούτου, ἐστὶν ἀπορριπτέα καθόσον μὴν ὄντος 

ἐν ἡλικίᾳ τοῦ εἰρημένου ἐγγόνου αὐτοῦ, ὁ πατὴρ αὐτοῦ, 
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ὡς φυσικὸς κπδεµών, δικαιοῦται ἵνα διεκδικήση καὶ λάθη 

ὑπὸ τὴν διαχείρισιν αὐτοῦ τὶιν ἐπίδικον προῖκα, ἐκτὸς ἐὰν 

δὲν παρέχῃ οὗτος τὰ ἐχέγγυα καλῖις πίστεως, ὅπερ οὐ συμ- 

θαΐνει ἐν τῇ παρούσῃ περιστάσει, καθόσον ὁ ἐνάγων προσ- 

γαγεν ἐπίσπμον ἀξιόχρεων ἐγγύπσιν ἐξα-φαλίζουσαν τὴν 

καλὴν διαχείρισιν καὶ τὴν εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἅμα τῇ νομί- 

μῳ ἡλικίᾳ αὐτοῦ παράδοσιν τῆς προικός. 

Μ. Σ, 99 (1412). 
Μετὰ τὴν διάλυσιν τοῦ γάμου διὰ τοῦ θανάτου τῆς γυ- 

ναικός, ἡ προὶξ ἀποδίδεται κατὰ νόμον τοῖς προικοδοτή- 

σασι γονεῦσι. Μ. Σ. 4 (1874), 

Λυθέντος τοῦ γάμου διὰ τοῦ θανάτου τῖις γυναικὸς ἄνευ 

τέκνου ἐπιστρέφεται ἣ προὶξ εἰς τοὺς γονεῖς αὐτῖις. Ἢ 

ΜΟΤΣΜΡΘΊΗΝ 

Οἱ ἀδελφοὶ τῆς ἀποθανούσης οὐδὲν δικαίωµα εἶχον ἵνα 

κινήσωσιν ἀγωγὴν κατὰ τοῦ συζύγου αὐτῖις καὶ παραστῶ- 

σιν ὡς διάδικοι πρὸς ἀπαίτησιν τοῦ ἡμίσεως τῖις προικός, 

ὅπερ ἀνήκει εἰς τὸν πατέρα αὐτῶν, διότι ὡς ἐξάγεται ἐκ 

τῖις ἀγωγῖις οἱ γονεῖς ἔδωκαν τὴν προῖκα, τοὐτέστιν ἕκα- 

στος αὐτῶν ἔδωκε τὸ ἥμισυ, μόνος δ᾽ ὁ πατὴρ ἐδικαιοῦτο 

κατὰ τὸν νόμον ἵνα ζητήση τὴν ἀπ’ αὐτοῦ δοθεῖσαν προῖκα. 

Μ. Σ. 898 (18715). 

Οὐκ ὀρθῶς τὸ πρωτόδικον δικαστήριον ἐχαρακτήρισεν 

ὡς προῖκα περιουσίαν, ἥτις πρὸ πολλοῦ εἶχεν ἀπολέσει 

τὸν προικῶον αὐτῖις χαρακτῆρα καὶ κατέστνι ἁπλῶς κλπρο- 

νομία, καθ’ ὅσον αὕτη μετὰ τὸν θάνατον τῖις προιιισθείσης 

καὶ τοῦ συζύγου αὐτῖις περιῖιλθε κληρονομικῶς εἰς τὰ τέ- 

κνα αὐτῶν, ὧν ἀποθιωσάντων, ἡ κλπιρονομικῶς εἰς ταῦτα 

περιελθοῦσα περιουσία ἕπεται ὅτι δέον ἵνα διαιτηθῇ συνῳ- 

δὰ τῷ ἰσχύοντι παρ᾽ ἡμῖν κλποονομικῷ δικαίῳ. 

Μ.Σ, 4 (1888). 
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Κατὰ τὸ ἰσχύον νεώτερον δίκαιον, ὁ ἀνὴρ μετὰ τὸν θά- 

νατον τῖις γυναικὸς ἄνευ τέκνων τότε μόνον ἀποκερδαίνε- 

ται τὶιν προῖκα ὅταν τοῦτο συνωμολογήθη ῥητῶς δι’ ἐγ- 

γράφου συμφωνίας, ἐν πάσῃ ὁ’ ἄλλη οἱαδήποτε περιπτώσει 

ᾗ ἀπὸ ἐξωτικοῦ τροὶξ περιέοχεται εἰς τοὺς κληρονόμους 

τῖις γυναικός. Μ. Σ. 91 (1885). 

Πᾶσα ἀπὸ ἐξωτικοῦ προερχοµένπ προὶξ μεταθαίνει εἰς 

τοὺς κληρονόμους τῖις γυναικὸς θανούσης, ἐκτὸς μόνον 

ἐὰν ὁ συστήσας αὐτὶιν τρίτος ἐπιφυλαχθῇ τὸ δικαίωμα ἵνα 

ζητήση τὴν ἀπόδοσιν αὐτῆς. Μ:Σ,. 199 (1809). 

Μόνον ἡ παρὰ τοῦ πατρὸς δοθεῖσα προὶξ μετὰ τὸν θά- 

νατον τῖις γυναικὸς ἄνευ τέκνων καὶ ζῶντος αὐτοῦ ἐπι- 

στρέφεται εἰς αὐτόν, ἐν πάση ὃ’ ἄλλῃ περιπτώσει ἵντε παρὰ 

τοῦ πατρός, ἀποθιώσαντος ὕστερον, καὶ ἡ παρὰ τῖις ἰδίας 

γυναικὸς ἴι παρ᾽ ἄλλου οἱουδήποτε σι στιθεῖτα προὶξ µετα- 

θαίνει πάντοτε εἰς τοὺς κληρονόμους τῖις γυναικός. 

Μ. Σ. 305 (16959). 

Υ) Εὐθύνη τοῦ ἀνδρός. 

Π πο. , ᾿ ᾿ ’ 9 9 ᾽ 7 τα 

Ο προσερχόμενος νομίμως εἰς τὴν κληρονομίαν τινὸς 

ὀφείλει ἵνα ἀναλάθῃ καὶ τὰ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ κληρονοµμου- 

μένου νόμιμα δαπανήµματα ἑπομένως καὶ τὰ τῖις κηδείας. 

Μ. Σ. 109 (1869). 

Ἡ ὑποχρέωσις τοῦ ἀνδρός, ᾧτινι ὡς προὶξ κατειετρήθη 

ὡρισμένον χρπματικὸν ποσόν, οὐ δύναται ἀφορᾶν εἰ μὴ τὴν 
ν ένν ν 

ἀπόδοσιν τῖις καταµετρπθείσηπς χρπματικῖις ποσότητος 

Βασ. 43 (0.4), ἄλλως τε δὲ καὶ ἂν ὑποτεθῇ ὅτι ἡ ἐκ µετοπι- 

τῶν προὶξ ἀντικατέστπ ἐγκύρως παρὰ τοῦ ἀνδρὸς διὰ τῶν 

ἐνδυμάτων, πάλιν ὑποχρεοῦται σήμερον ὁ ἀνὴρ ἀποδοῦναι 



496 Ἠροὶξ 8 3. 

οὐχὶ τὰ ἐνδύματα ἀλλὰ τὶνν ὡρισμένην ποσότητα τῶν χρη- 

μάτων, διότι τότε ὁ ἐν τῷ προικοσυμφώνῳ ὁρισμὸς τοῦ 

χρπματικοῦ ποσοῦ, δέον ἵνα κατ’ ἀνάγκην θεωρηθῇ ὡς 

χρπσιμεύων πρὸς διατίμησιν συμφώνως ταῖς τοῦ νόμου 

διατάξεσι (Άρμεν. Δ. 1’, 4), «ὁ ἀνὴρ διατετιμημένην προῖ- 

κα λαθὼν τὴν διατίμησιν πιστεύεται ἔχειν ἐν τῇ προικὶ καὶ 

οὐχὶ τὰ πράγματα, ὅθεν διαλυομένου τοῦ γάμου, οὐ δύνα- 

ται μὲν τὰ πράγματα αὐτά, ἀλλὰ τὴν διατίμησιν αὐτῶν ἀπο- 

διδόναι», καὶ λέγει μὲν ὁ νόμος δύναται, ἀλλ.’ ἔχει ὑπ᾽ ὄψει 

τὴν ἄνευ ὑπαιτιότπτος τοῦ ἀνδρὸς διάλυσιν τοῦ γάμου, 

τούτου ὅμως ὑπαιτίου τῖις λύσεως γενομένου, ὡς ἐπὶ τοῦ 

προκειμένου συμθαίνει, τὸ ἐκλεκτικὸν δικαίωμα μεταθαί- 

νει εἰς τὶν γυναῖκα καὶ τοὺς κληρονόμους αὐτῖις, δυναµέ- 

νους κατ᾽ ἐκλογὴν ἀπαιτῖισαι ἢι τὰ πράγματα Τι τὸ τίμημα: 

ὀρθῶς ἄρα ἡ Εἰσηγητινὶν Ἐπιτροπὴ ἐπιδικάζει τῷ ἀναιτίῳ 

συζύγω τὸ τίμημα συνεπεία τῆς ἐκλογῖις,ἣν κατὰ δίκαιον ἡ 

γυνὶι ἐποιήσατο συμφώνως καὶ πρὸς τὰ Βασιλικὰ ϐ (29.1), 

«κἂν ἀποθάνωσι τὰ ζῶα, κἂν ἣ γυνὴ τὶιν ἐσθῆτα κατατρίψῃ 

τὴν ἀποτίμπσιν αὐτῶν δίδωσιν ὁ ἀνήρ», πρὸς δὲ Βασιλ. 7 

(28.8) «κἂν τῆς γυναικὸς χρωμένης ἐλαττωθῶσι τὰ διατε- 

τιμιιμένα, ὁ ἀνὴρ ζπμιοῦται». Μ. Σ. 98 (1865). 

Ὁ ἀνὴρ ἐν περιπτώσει ἐπιστροφῖις τῖις προικὸς εὐθύνε- 

ται εἰς ἐκτέλεσιν αὐτῖις ἐφ’ ὅσον εὐπορεῖ. Μ. Σ. Τ9 (1565). 

Ὁ σύζυγος οὐ δύναται ἐν τῇ, ἐποχῆ τῖις ἐπιστροφῖις τῖις 

προικὸς καταλογῖσαι, πᾶν ὅ,τι πρὸ τῆς διαρρήξεως τοῦ γά- 

μου ἐπέστρεψε πρὸς τὶν ἑαυτοῦ σύζυγον, ἐκτὸς ἐὰν ἀπο- 

δείξῃ ὅτι τὸ παρ᾽ αὐτοῦ δοθὲν ἐστράφη πρὸς ὄφελος τῆς 

γυναικός. Μ. Σ. 98 (1805). 

Κατὰ τὸν νόμον (Άρμεν. Δ, {’, 4θ) ἡ εἰς κινητὰ σταθμού- 

μενα, μετρούμενα, ἴν ἀριθμούμενα συνισταμένη, προὶξ δι’. 
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ἐνιαυτοῦ καταθάλλεται καὶ μόνον ἐὰν ὁ ἀνὴρ ἀναθάλλη 

καταθαδεῖν τὰ ὀφειλόμενα μετὰ παραδρομὴν ἐνιαυτοῦ 

ἀπαιτοῦνται τόκοι. 

Μ. Σ. 10 (18060). 

Κατὰ τὸν νόμον αἱ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς γενόμεναι. δαπάναι 

κατὰ τὶιν τελευταίαν ἀσθένειαν τῖις ἀτέκνου ἀποθιωσάσιις 

συζύγου αὐτοῦ, καθὼς καὶ τὰ ἔξοδα τῖις κπδείας, ἀφαιροῦν- 

ται ἀπὸ τῖις πρὸς τοὺς γονεῖς ἐπιστρεφομένιις προικός. 

Μ. Σ. 99 (1865), 27 (1806). 

Ὁ ἐνάγων (τέως σύζυγος) δυκαιοῦται ἀπαιτῖισαι τοὺς τό- 

κους καὶ καρποὺς τῖις μὶν καταθληθείσης προικὸς ἀπὸ τῖις 

ὑπερπμερίας μέχρι τῖις λύσεως τοῦ γάμου, καθόσον κατὰ 

τὶιν 5 90 καὶ 27 ᾿Ἄρμεν. περὶ δικαίου προικὸς (4. 10), ὅπου 

τὰ βάρη τοῦ γάμου ἐκεῖ καὶ ἡ προὶξ ὀφείλει εἶναι. ... καὶ 

ὁ ἀνὴρ τοὺς καρποὺς τῖις προικὸς λαμθάνει διὰ τὰ βά- 

ριι τοῦ γάμου, ὅρα καὶ Βασιδικὰ 118. (39.1) Μ.Σ.60 (1867). 

Τὰ ἔξοδα τῖις κηδείας ἐπιθαρύνουσι τὶιν ἐνάγουσαν κα- 

θὸ κληρονόμον τῖις ἀποθανούσης (Αρμµ. Β. γ΄’, ϐ). 

| Μ. Σ. 11 (1810). 
Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ἤθελεν ἀποδειχθῇ ἀληθὴς ἡ πα- 

ραδαθὶι παρὰ τοῦ ἐναγομένου ἁπάσης τῖις προικός, μόνον 

ἡ. διατετιμπμµένπ προὶξ κινδυνεύεται τῷ ἀνδρὶ κατὰ νόμον 

(Δρμ. Δ. ι’), τῖις δὲ ἀδιατιμήτου καὶ ἡν αὔξησις καὶ ἡ. µείω- 

σις τὴν γυναῖκα ἀποθλέπει, ἐνταῦθα δὲ μὴν ἀποδειχθείσης 

τῖις παραλαθῆς τῖις προικὸς καὶ ἀδιατιμήτου οὔσης, ὁ ένα- 

γόμενος ὑποχρεοῦται εἰς μόνην τὴν ἀπόδοσιν τῶν χργμά- 

των, ἄτινα διὰ τῖις ἐνυπογράφου ἀποδείξεώς του ὁμολογεῖ 

ὅτι ἔλαθεν. Μ. Σ. 8 (1874). 

Ὁ διατετιμπμένην προῖκα λαθών, λυθέντος τοῦ γάμου, 

δύναται ἴν μᾶλλον ὀφείλει ἵνα ἀποδώσῃ τὴν διατίμπσιν καὶ 

ο 
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οὐχὶ τὰ πράγματα συμφώνως τῷ νόμῳ (’Αομ. Δ. 10.1). 

Μ. Σ. 90 (1874). 
Αἱ τῖις κπδείας δαπάναι κατὰ τὸν νόμον βαρύνουσιν ἐπὶ 

τοῦ προκειμένου τὸν πατέρα πρὸς ὃν ἐπανέοχεται ἡ προίξ. 

(Άρμ. Β. Υ’,6). Μ. Σ. 19 (1815). 
Νόμιμός ἐστιν ἡ ὑπὸ τοῦ ἐν αγομένου ἀπαίτησις τῶν εἰς 

/ . ώς -- Ξ » ο / 

κιδείαν καὶ μνπμόσυνα τῆς συζύγου αὐτοῦ δαπανπθέντων. 

Μ. Σ. 19 (1915). 
Δὲν εἶναι ὀρθὴ ἡ σκέψις τῖις ἐκκαλουμένης ἀποφάσεως, 

καθ” ἣν τῖις ἐν τῷ προικοσυμφώνῳ ἐκτιμήσεως τῖις προικὸς 

ἀποτελούσης πρᾶσιν, τὸ ἀντίτιμον αὐτῖις ἐν περιπτώσει 
2 νὰ 9 ’ αἳ / » / ΄ ΄ 

ἐπιστροφῖις ἐπιθαρύνει τὸν σύζυγον, τοὐναντίον νόμιμός 

ἐστιν ὁ ἐν τῇ ἀντεφέσει ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐφεσιόλήτου ὅπως 
» . - . . δ έ (η 4 ” 

ἀντὶ τῖις πρὸς πὀπιρωμῖιν χοπμάτων ὑποχρεώσεως ἀποδώσῃ 

τὰ προικῷα ἐνδύματα, διότι κατὰ τὸν νόμον (Βασιλ. ΚΘ, 1, 

ε’) ὁ ἀνὴρ ἐν περιπτώσει ἀποόιώσεως τῖις γυναικὸς ἄνευ 
Ζ ελ « - 2 κα / τέκνου, καθ᾽ ἣν ὑποχρεοῦται εἰς ἀπόδοσιν τῖις διατετιµτιµέ 

νιις προικός, ἔχει τὸ ἐκλεκτικὸν δικαίωµα ἵνα παραδώσῃ ἣν 

τὰ παγαθοθέντα αὐτῷ πράγματα αὐτούσια Ἰν τὶιν κατ᾽ ἐκτί- 

μιισιν ἀξίαν αὐτῶν,όταν μάλισ.α ὡς ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἡ 

ἐκτίμπσις γέντιται οὐχὶ λόγῳ πράσεως ἀλλὰ λόγῳ προσδιο- 

ρισμοῦ τῖις ἀξίας τῶν πραγμάτων ἐν περιπτώσει ἀπωλείας 

αὐτῶν, καθ᾽ ἣν ὁ ἀνὴρ εἶναι ὑπόχρεως ἵνα ἀποδώσῃ τὴν 

ἀξίαν αὐτῶν κατὰ τὶιν γενομένην ἐκτίμπισιν. Μ.Σ. ΙἼ (1879). 

Ὁ ἐναγόμενος οὐδὲν ἧττον εὐθύνεται εἰς ἀπόδοσιν τοῦ 
« / ΄ - τ” - / ϱ/ ω 4 

ῥπθέντος προικῴου ποσοῦ ὅπερ διατείνεται ὅτι ἐδώρπσε 

τῷ πενθερῷ αὐτοῦ εἴτε τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ αὐτοῦ (Άρμεν. Δ’, 

ια΄, 9 καὶ 4, Βασιλικὰ κα΄, π΄, 03). Μ. Σ. 34 (1879). 

Λἱ δαπάναι τῖις κπδείας τῖις ἀποθανούσης συζύγου βα- 
να 

ρύνουσι τὴν προῖκα αὐτῖις (Δρμεν. Β.ΙΡ. 0), οὐχὶ δὲ καὶ αἱ 
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δαπάναι τῖις νοσηλείας αὐτῖις αἱ γενόμεναι ὑπὸ τοῦ συζύ- 

γου αὐτῖις, διότι οὗτος ὡς ἀπολαμθάνων συνεστῶτος τοῦ 

γάμου ἁπάσας τῖις προικὸς τὰς ὠφελείας, ὀφείλει ἵνα φέ- 

ϱἩ καὶ πάντα τὰ βάρη τοῦ γάμου. Μ. Σ. 97 (18685). 

Ὁ ἐναγόμενος δὲν δικαιοῦται νὰ ἐπικαλεσθῇ, τὸ εὐεργέ- 

τηµα τῖις εὐπορίας, διότι τοῦτο ἰσχύει μεταξὺ συζύγων 

ζώντων οὐχὶ δὲ καὶ μετὰ θάνατον τοῦ ἑτέρου αὐτῶν, ὡς 

ἐξάγεται ἐκ τῆς ἐννοίας τῶν διατάξεων τοῦ ᾿Αρμεν. (Δ. τι’ 

46 καὶ ιθ΄’, 4). Μ. Σ. 87 (1885). 

Ἡ οἰκοδομὴ δεξαμενῖις, ἀνωγαίου καὶ θαθμίδων τῖις ἐν 

λόγῳ οἰκίας λογίζονται ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκαῖα δαπανή- 

ματα, ἅτινα μειοῦσι τιν προῖκα. ο, 0 (1887). 

Κατὰ τὸν νόμον (᾿Άρμ. Δ, 1’, 1) ἡ διατετιμπµένπ προὶξ 

τῷ ἀνδοὶ κινδυνεύεται κἂν ἀποθάνη τὰ ζῶα, κἂν ἡ γυνὴ 

τὴν ἐσθῖιτα κατατρίψη, τῖιν ἀποτίμησιν αὐτῶν δίδωσι. 

Μ. Σ. 80 (48871). 

Μόνον ἡ. διατετιμπμµένιι προὶξ τῷ ἀνδρὶ κινδύνεύεται ἐκ 

δὲ τῶν προικῴων ἐνδυμάτων τῶν 1ιὶν δι ατετιμηµένων ἐπι- 

στρέφονται μόν ;ν τὰ σωζόμενα ἐν ἦ εὑρίσκονται καταστάσει. 

Μ. Σ. 905 (1893). 
Ἡ φθορὰ τῶν προικῴων ἐνδυμάτων, ὡς διατετιμπµένων, 

ἀφορᾶ τὸν ἀποθιώσαντα σύζυγον καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ νῦν τοὺς 

κλιιρονόμους αὐτοῦ, ὑποχρεουμένους εἰς τὴν πὀιρωμὶιν 

αὐτῶν κατὰ τὴν ἐκτίμησιν τὶιν γενομένην ὑπὸ τοῦ δικαστηι- 

ρίου, ὁρίσαντες τὸ ποσὸν 100 λιρῶν ἐν εὐθύτητι καὶ μέτρῳ 

δικαίῳ. Μ. Σ. 94 (1895). 

Τὸ πρωτοέάθμιον δικαστήριον ἐσφαλμένως ἐθεώρησε τὴν 

προῖκα διατετιμπμένην, ἐνῷ οὐδεμία ὑπάρχει ἀμφιόοδία 

ὅτι ἡ διατίµπσις αὔτπι γίνεται κυρίως πρὸς ἔλεγχον ἀκριθῇ 

τῖις τῶν σχολειακῶν δικαιωμάτων ἀποτίσεως, ἀλλὰ καὶ ἐν 
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ᾖ περιπτώσει ἴθελε θεωρηθῇ, διατετιμημένη ἡ. προὶξ ὁ 

ἀνὴρ μετὰ τὴν λύσιν τοῦ γάμου ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς ἐπὶ- 

λογῆς, καθ” ἣν δικαιοῦται ἵνα ἀποδώσῃ. τὰ παραδοθέντα 

αὐτῷ πράγματα αὐτούσια ἣὶ τὴν κατ᾽ ἐκτίμησιν ἀξίαν 

αὐτῶν. Μ,Σ: 911 {1886}. 

δ’) ᾿Απόδειξις καταθολῖις ποοικός. 

Ἡ σύστασις προικὸς δύναται ἀποδειχθῖιναι οὐ μόνον ἐκ 

τοῦ προικοσυμφώνου ἀλλὰ καὶ ἐξ ἰδιωτικοῦ ἐγγράφου τοῦ 

ἀνδρός, ὁμολογοῦντος τὴν παραλαθὶιν αὐτῖις καὶ δίδοντος 

ἐξόφλησιν, ΜΝ. Σ, ὉΘΊ ΘΒ} 

Ἡ τέλεοις τοῦ γάμου μετὰ τὴν ἐγκλαθὴν καὶ ἡ ἐπὶ δε- 

καετίαν ὅλην σιγῖι τοῦ ἐναγομένου συζύγου νομικὸν παρά- 

γει τεκμήριον ὅτι ἡ ὑποσχεθεῖσα αὐτῷ προὶξ πραγματικῶς 

παρεδόθη, κατὰ γὰρ τὶν Νεαρὰν 100, κεφ. 1 5 1 καὶ κεφ. 3 

εἰ μῖι ὁ σύζυγος τῶν δέκα ἐνιαυτῶν εἴσω μέμύηται, τῇ σιω- 

πῇ τοῦ ἀνδρὸς ἀναιρεῖται ἡ μέμψις καὶ οὐ δύναται ὁ ἀνὴρ 

μέμφεσθαι καὶ λέγειν οὐκ εἰσκεκομίσθαι τὴν προῖκα εἰς 

μέρος Τι εἰς ὁλόκληρον. Μ. Σ. 98, 49 (1867), 

Οὐδαμοῦ τοῦ νόμου εὑρίσκεται ἡ ὑπὸ τοῦ ἐναγομένου 

προταθεῖσα διάκρισις μεταξὺ ἀγωγῶν περὶ προικὸς ἃς κι- 

νοῦσι κατ᾽ ἀλλήλων οἱ σύζυγοι, καὶ ἀγωγῶν κινουμένων 

ὑπὸ γαμθροῦ κατὰ πενθεροῦ καὶ ὅτι δῆθεν τὸ Συμθούλιον 

τοῦτο εἶναι ἁρμόδιον μόνον διὰ τὶιν ἐκδίκασιν τῶν τῖις 

πρώτης κατπγορίας αὐτῶν. Μ. Σ. 5(1811).- 

Οὐκ ἔρρωται ἡ ἑρμπνεία ἣν ἀποδίδουσιν οἱ ἐναγόμενοι 

εἰς τὶιν ἐμπεριεχομέντιν ἐν τῷ προκειμένῳ προικοσυμφώνῳ 
ΛΩΝ 

ᾧρᾶσιν «δίδοιιεν εἰς μετρητὰ 500 λιρ.ὀ0.», ὡς σημαίνουσαν 

ὅτι ἅμα τῇ τοῦ ἐγγράφου ὑπογραφῇ ἐμετρήθπσαν τὰ χρί- 
αν , -- - 3 - 3 - Φιν Ἀ ε : 

ματα, διότι ἡ χρῖισις τοῦ ἐνεστῶτος ἐνταῦθα, οὐδόλως ὕπο- 
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τίθεται πρᾶξιν γενομένην εἴτε πρὸ πολλοῦ εἴτε πρὸ μικροῦ, 

ἀλλ᾽ ἔχει μελλοντικὶνν σηµασίαν, ἐν πολλοῖς δὲ προικοσυμ- 

φώνοις ἀπαντᾶται ἡ Φρᾶσις αὕτη, διότι ἅπαντα συντάσ- 

σονται πρὸ τῖις ἐπιδόσεως τῖις προικός. Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ 

ἕτερος ἰσχυρισμὸς αὐτῶν ὅτι ἐὰν ὤφειλον προῖκα, ἔδει ἵνα 

ὑπάρχη ὡρισμένον τὸ χρονικὸν διάστηµα καθὸ ἔμελλον ἵνα 

πλπρώσωσιν αὐτήν, ἐστὶν ἀθάσιμος, διότι ὁ μὴ προσδιορι- 

σμὸς τοῦ χρονικοῦ διαστήματος πρὸς πλπρωμ]ιν δὲν ἔπε- 

ται ὅτι ἀπαλλάττει τὸν ἀναλαθόντα ὑποχρέωσίν τινα τῖις 

ἐκπλπρώσεως αὐτῆς ἀπέναντι τρίτου, ἐνόσῳ οὗτος ἐξακο- 

λουθεῖ ἀπαιτῶν αὐτήν. ' Μ. Σ. 18 (1874). 

Ἐκ τῖις !Ἰετοῦς συνοικήσεως τῆς ἐναγούσης μετὰ τοῦ 

ἀποθιώσαντος προικοδότου ἐξάγεται ὅτι ἔλαθεν αὕτη, τὴν 

ἐν τῷ προικοσυμφώνῳ σπμειουμένηιν εἰς φορέματα νυμφικά, 

σκεύπ καὶ ἔπιπλα προῖκα. Μ. Σ. 19 Ἰουλίου 1889. 

Κατὰ τὸν διέποντα ἡμᾶς νόμον (ΆἈρμεν.δ, τ΄, 14) καὶ ἀγρά- 

φως δύναται νὰ δοθῇ, προίξ, ἥτις καὶ ἀπαιτεῖται ἐὰν ἀπο- 

δειχθῇ ὅτι ἐδόθη, ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει ἡ σύστασις καὶ 

παράδοσις προικὸς δὲν δύναται ν᾽ ἀποδειχθῇ ἄλλως ἂν διὰ 

μαρτύρων. Μ. Σ. 211 (1896). 

5 4- 

Οὐδόλως ἐπιτρέπεται τοῖς συμθαλ.λομένοις ἣ ἐν τῷ προι- 

κοσυμφώνῳ συνομολόγπσις συμφωνιῶν ἀντικειμένων πρὸς 

τὸν προορισμὸν τῖις προικός, συμφωνιῶν ὃν ὧν διακινδυ- 

νεύει ἡ τύχη τῖις προικός, ἀπαλλασσομένου τοῦ ἀνδοὸς 

τῶν ὑποχρεώσεων, ἃς ἐπιθάλλει αὐτῷ ὁ νόμος λόγῳ τῆς 

διαχειρίσεως τῖις προικός, ὥστε τὰς τοιαύτας ἐν τῷ προι- 

κοσυμφώνῳ συνομολογίας συμφωνιῶν, δι ὧν ἐπιτρέπεται 
- 4 » - . ’ 3 . - ΄ 3 ρ-ὸν 

τω συζύγῳ ἐνεργεῖν γα] πραττειν ἐἔπι των ποοιςι1ια1ών αν τι- 
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κειμένων μεταθολὰς ἐπιθλαθεῖς, ὁ νόμος κηρύσσει ἀκύρους 

καὶ μὴν οὔσας, θεωρῶν οὐχ ἧττον τὸν σύζυγον ὑπεύθυνον 

τῶν μεταθολῶν τούτων, Ίο 85 βιθλ. 39 τιτὰ. 9 Ρἰσο51. (ο 

ανα ἀοβαπι. Μ. Σ. 98 (1805). 

Αἱ διατάξεις τοῦ νόμον, ἃς ἐπικαλεῖται ἡ ἐνάγουσα πρὸς 

ὑποστήριξιν τοῦ ἰσχυρισμοῦ αὐτῖις ὅτι τὸ ῥηθὲν ἔγγραφον 

(τὸ συνταχθὲν μεταξὺ αὐτῖις καὶ τοῦ συζύγου αὐτῖις, δι᾽ οὗ 

κανονίζονται τὰ ὑλικὰ ἀποτελέσματα τοῦ μέλλοντος δια- 

λυθῖιναι κοινῇ, συναινέσει γάμου αὐτῶν) εἶναι ἄκυρον, διότι 

ἐγένετο συνεστῶτος τοῦ γάμου καὶ ποὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ 

διαζυγίου, ἔχουσαι οὕτω «τακύτερον τοῦ ὡρισμένου χρόνου 

συμφωνεῖν δυνατὸν ἀποδοθῆναι τὶνν προῖκα οὐ μῖνν θρα- 

δύτερον» καὶ «οὐ δύναται συμφωνεῖν μπδόλως ἀποδοθῆναι 

τὶνν προῖκα», δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ τοῦ προκειμένου, διότι 
΄ λ ᾽ - Ν ” ΟΝ, , : 9ο νά 7 

καθόσον μὲν ἀφορᾷ τὶιν πρώτην διάταξιν, οὐδεμία σύμθα- 
« - ο . - 5 2 - Ν 

σις μεταξὺ τῶν συζύγων περὶ τῖις ἀποδόσεως τῖις προικὸς 

θᾶττον Τι βράδιον τοῦ ὡρισμένου χρόνου ἔλαθε χώραν, ἀλλὰ 

παραίτησις τῖις προικὸς ἐκ μέρους τῖις ἐναγούσιις οὐχὶ δ᾽ 

ὑπὲρ τοῦ συζύγου ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν τέκνων αὐτῖς, καθόσον 

δ᾽ ἀφορᾷ τὴν δευτέραν διάταξιν, αὕτη ἀναφέρεται εἰς τ᾽ 

ἀποτελέσματα τῖις λύσεως τοῦ γάμου διὰ θανάτου, ἐνῷ ἐν- 

ταῦθα οἱ σύζιγοι, ὄντες ἐν διαστάσει συνεθάλοντο ἵνα ἡ 

προὶξ μένῃ εἰς τὶνν διαχείρισιν τοῦ ἐναγομένου διὰ τὰ τέ- 
᾽ - ’ ” Σ . . ων . . 

κνα αὐτῶν, λύσαντες οἴκοθεν τὰς χριματικὰς διαφορὰς πρὸ 

τῖις τοῦ διαζυγίου ἐκδόσεως καὶ ἀκολούθως ζητήσαντες 

αὐτὸ διὰ τῖις διαληφθείσης κοινῖις αὐτῶν αἰτήσεως, τοὐτέ- 

στι πραγματοποι΄ήσαντες κατὰ γράμμα ὅ,τι λαμθάνει συνή- 

θως χώραν ὁσάκις τὸ ᾿Εκκλιισιαστικὸν Δικαστήριον προτί- 

θεται τὶνν λύσιν γάμου τινός, ὅτε παραπέμπει πρότερον 

τοὺς συζύγους εἰς τὸ ἁρμόδιον δικαστήριον, ὅπερ ἐστὶ τὸ 
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Συμθούλιον τοῦτο, πρὸς ῥύθμισιν τῶν προικῴων διαφορῶν 

- ἐὰν ἔχωσι τοιαύτας, μεθ’ ὃ ἐκδίδωσι τὸ διαζύγιον, ὡς ἔπρα- 

ξε καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου προαχθὲν εἰς τὴν διάζευξιν τῶν 

διαδίκων, ἀφοῦ ἐθεθαιώθπ ὑπὸ τῶν ἀποσταλέντων πρὸς ἐξέ- 
ξ..«.ᾳ τασιν τῖις ἐναγούσης δύο σεθασμίων ᾿Δοχιεοέων, ὅτι οἱ ὁπι- 

ς 

ε 

θέντες ἐκανόνισαν τὰ τῖις προικὸς πρὸς ἀλλήλους καὶ ὅτι 

οὐδεμίαν ἡ γυνὴ ἔχει ἀπαίτησιν κατὰ τοῦ συζύγου αὐτῖις, 

Μ. Σ. 91 (1875). 

5 5. 

Αἱ τελευταῖαι περὶ προικὸς ἐγκύκλιοι εἶναι αἱ ἑπόμεναι: 

Α΄. Ἢ Σεθαστὴ Αὐτοκρατορικὴ Ιζυθέρνησις δι ὑψηλοῦ αὐτῆς τεσκερὸ διαόι- 

θασθέντος ἄρτι εἰς τὰ Πατριαρχεῖα ἐδήλωσεν ἡμῖν ὅτι ἐπὶ τῇ βάσει πρακτικοῦ 

τοῦ ἀνωτάτου Συμ6 ουλίου τῆς ᾿Επικρατείας ἐνεκρίθη ὅπως τὰ προσαγόµενα εἰς 

τὸ ἁρμόδιον κυθερνητικὸν γραφεῖον (ταποῦ καλεμὶ) ἀντίγραφα προικοσυµρά- 

νων ἢ διαθηκῶν ἐπικεκυρωμένων ὑπὸ τῶν ἱερῶν Μητροπόλεων, πρὸς µεταθί- 

βασιν τῶν ἀναφερομένων ἐν αὐτοῖς ἀκινήτων κτημάτων (μουλκίων) εἰς ὄνομα 

τῶν προσώπων τῶν ὑπὸ τῶν ἐγγράφων τούτων ὁριζομένων, συνοδεύωνται 

πάντοτε καὶ ὑπὸ τουρκικῆς μεταρράσεως ἐπικεκυρωμένης ἐπίσης ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας 

ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, ἡ τοιαύτη δὲ μετάφρασις θεωρεῖται ἔγκυρος ὑπὸ τῶν εἴρη- 

μένων κυθερνητικῶν γραφείων διὰ τὰ παραιτέρω. Τὸ ἐν λόγῳ μέτρον ἆποδε- 

κτὸν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας γενόμενον, ἀνακοινούμενοι τῇ Αὐτῆς ἱἹἹερότητι διὰ 

τῆς ἡμετέρας τῆς δε ΠΙατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς ἐγκυκλίου, ἐντελλόμεθα αὐτῇ 

ἵνα προνοήση περὶ τῆς ἀκριθοῦς τούτου ἐφαρμογῆς ἐν τῇ ἐπαρχία αὐτῆς. Ἡ δὲ 

τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ τῆς αὐτῆς “Ἱερότητος. 

αωγγ΄ Φεθρουαρίου ι΄. 

Β΄’. ᾿Επὶ τῶν ἓν μακαρία τῇ λήξει γενομένων προκατόχων ἡμῶν, τῶν ἀοιδί- 

μων Πατριαρχῶν κυροῦ ᾿Ιωακεὶμ. τοῦ Β’. καὶ κυροῦ Διονυσίου τοῦ Ε΄, διεθιθά- 

σθησαν τοῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς ἁγίοις ἀρχιερεῦσιν ἐκκλ.ησιαστικαὶ ἐγκύκλιοι 

καθορίζουσαι τὸν τρόπον τοῦ ἀσφαλίζειν ἀπὸ ἐνδεχομένων περιπλ.οκῶν τὰ ὡς 

προὶξ διδόμενα, δυνάμει προικοσυμφρώνου, ἀκίνητα κτήματα. 'Ο ἁπλούστατος 

οὗτος τρόπος συνίσταται, ὡς ἐλέχθη, εἰς τὸ ἑπόμενον μέτρον. “Αμα τῇ συντάξει 

ἐπισήμου προικοσυμρώνου, δί οὗ προικοδοτεῖται κτῆμα ἀκίνητον, εἴτε βακούφιον 

εἴτε μούλκιον, εἴτε δημοσία γῆ, ἀναγκοῖόν ἐστιν ὅπως ὁ ᾿Αρχιερεὺς ἀπευθύνη 

τακρίριον πρὸς τοὺς ἁρμοδίους κυθερνητικοὺς ὑπαλ.λήλ.ους (Μεχκεμέδες ἢ Μουᾶ- 
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τζελὲτ ταποῦ μεεμουροῦ) Γκαὶ γνωστοποιεῖ αὑτοῖς ὅτι τὸ ἐν λόγῳ κτῆμα παρε 

χωρήθη ὡς προίξ, ἵνα ἑνεργῆται καὶ ἓν τοῖς κυθερνητικοῖς ἁρμοδίοις γραφείοις 

ἣ προσήκουσα σἠμείωσις. Εὐνόητόν ἐστιν ὅτι τὸ μέτρον τοῦτο ἀφορᾷ εἰς τὴν 

ἐξασφάλισιν τῆς προικὸς ἀπὸ πάσης περιπετείας, καθόσον, ὡς πολλάκις συμθαί- 

νει, τινὲς τῶν ἐρχομένων εἰς γάμου κοινωνίαν ἀπαιτοῖσιν ἐπιμόνως καὶ κατορ- 

θοῦσιν ὅπως ἐγγραφῶσιν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτῶν τὰ διδόμενα αὐτοῖς ὡς προὶό ἀκί- 

νητα κτήματα' ἀλλ᾽ ἐν περιπτώσει ἀποθιώσεως αὐτῶν, ἢ διαζεύξεως, ἐπισυμθαί- 

νουσι πολλάκις διενέξεις καὶ περιπλοκαί, καθότι, κατὰ μὲν τὸν παρ ἡμῖν νό- 

δον τὰ κτήματα ταῦτα ἐπιστρέφονται εἰς τοὺς προικίσαντας, κατὰ δὲ τὸν βακου- 

φικόν, οὐκ ἔστι δυνατὸν ἵνα ἐπιστραφῶσιν, ἐὰν ἐν τοῖς τίτλοις τῆς ἰδιοκτησίας μὴ 

σημειῶται ὅτι ἐδόθησαν λόγῳ προικός,συνεπείᾳ ἰδιαιτέρων ἐπὶ τούτῳ ἱλμιχαμπε- 

ρίων. ᾿Επειδὴ δὲ ἀπό τινος παρετηρήθη ἐνιαχοῦ ἀμέλειά τις περὶ τὴν ἐκπλήρωσιν 

τῶν λίαν χρησίμων τούτων διατυπώσεων, πατρικῶς μεριμνῶντες ἔγνωμεν ἀπολῦ- 

σαι τὴν ἐπαναληπτικὴν τήν δε Πατριαρχικὴν καὶ Συνοδικὴν ἐγκίκλιονιδι ἧς ὑπο- 

μιχνήσκοντες τὰ καὶ ἄλλοτε διαταχθέντα, ἐντελλιόμεθα καὶ προτρεπόµεθα πάντας 

τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς ἁγίους Αρχιερεῖ ὅπως, ἔχοντες ὑπ ὄψει ὅτι ἡ 

ἐξασφάλισις τῆς προικῴας ἀκινήτου περιουσίας ἀπαιτεῖ κατ ἀνάγκην ἵνα λαμθά- 

νηται προηγουμένως ἡ πρόνοια αὕτη, ἣν εὐμενῶς ὑπέδειξεν ἡ σεθαστὴ αὐτο- 

κρατορικὴ Κυθέρνησις πρὸς τὸ συμφέρον τῶν προικοδοτῶν, κοινοποιήσωσι τὰ 

ἀνωτέρω ἐκτεθέντα πᾶσι τοῖς ἐν ταῖς ἐπαρχίαις αὐτῶν χριστιανοῖς, ἵνα γινώσκω- 

σιν ὅτι, πᾶς ὁ προικοδοτῶν ἀκίνητόν τι κτῆμα, οἱασδήποτε φύσεως, ὀφείλει ἀπευ- 

θύνειν τῷ ἀρχιερεῖ αἴτησιν δεόντως ἐπικεκυρωμένην, ἐν ἦ δέον ἵνα σημειῶται 

λεπτομερῶς καὶ περιγράφηται τὸ προικοδοτούμενον κτῆμα, ἐπὶ τῇ βάσει δὲ τῆς 

αἰτήσεως ταύτης ὁ Μητροπολίτης ἢ ὁ ᾿Επίσκοπος ὀφείλει ἐνεργῆσαι τὰ περαιτέρω, 

καθὰ ἀνωτέρω εἴρηται.’ Ανάγκη δὲ προσέτι ἵνα ἀνακοινωθῇ τοῖς ἑνδιαφερομένοις 

ὅτι ἐὰν μὴ συμμορφωθῶσιν ἐγκαίρως πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπανειλημμένως διατυ- 

πωθεῖσαν σύστασιν τῆς Εκκλησίας στεροῦνται οἴκοθεν τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐγεῖ- 

ραι μετὰ ταῦτα ἀπαιτήσεις καὶ ὑποθαλεῖν παράπονα διὰ τὰς ἐκ τῆς σπουδαίας 

ταύτης παραλείψεως προκυψούσας ἐπιζημίους συνεπείας. ᾿Απεκδεχόμεθα τοίνυν 

παρ᾽ ἁπάντων τῶν ἁγίων ἀδελρῶν τὴν ἐφεξῆς ὀκριθῆ ἐκτέλεσιν τοῦ μέτρου 

τούτου, δί οὗ οἱ ἐνδιαρερόμενοι χριστιανοὶ οὐ μόνον ἐξασφαλίζουσι τὰ προικο- 

δοτούμενα κτήματα, ἀλλὰ καὶ ἀπαλλάσσονται τῶν δαπανῶν ἐνδεχομένων δια- 

δικασιῶν, '᾿Η δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἕλεος εἴη μετὰ τῆς αὐτῆς 'Ιερό- 

τητος. ᾳωγΥγ΄. Δὐγούστου κη. 

πρ.» ϱ6νδ --- -- 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΙζΑΙ ΠΕΟΘΕΣΜΙΑΙ 

αμ ------- 

Κἂν γὰρ κακῇ τῇ πίστει ταῦτα ἐνέμετο ἡ ῥηθεῖσα ἀλλὰ 

διὰ τὴν παρέλευσιν τῖις τριακονταετίας, ἐπειδὶι οὐδέποτε 

περὶ τούτων νοχὰλήθη, διὰ τοῦτο καὶ ἤδη ἀνάγκη ἐστὶ μεῖ- 

ναι ἀνενόχλητον ὡς Φαίνεται παρὰ τῷ σοφῷ Βλαστάρει ἐν 

τῷ περὶ νομῖις κεφαλαίῳ, ῥητῶς οὑτωσὶ περιεχόμενον, ὅτι 

δεκαετία ἣν εἰκοσαετία οὐ βοηθεῖ τῷ κακῇ πίστει νεμομένῳ, 

εἰ μιὴν καὶ τριακονταετία καὶ μόνον, εἴπερ ἀδιακόπως ἐνέμε- 

το καὶ ὄχλπσιν ἐν τῷ δικαστηρίῳ μὴ ὑπέμεινε. 

Γρ. Π. Σ. Αὔγουστος αψπ6”. 

Ἡ ἄγνοια τοῦ νόμου οὐδένα ὠφελεῖ: τὸ δὲ δικαίωµα τῖις 

διεκδικήσεως κληρονομίας παραγράφεται μετὰ ὀθετίαν ἀρ- 

χομένης τῖις παραγραφῆς ἀπὸ τῆς ἐφπθίας τῶν δικαιου- 

μένων. Μ. Σ. 20 (1817). 

Τὰς μεταξὺ συζύγων περὶ διατροφῖις ὑποθέσεις μόνον 

τὸ δικαστήριον τοῦτό ἐστιν ἁρμόδιον νὰ δικάζῃ κατὰ δὲ 

τὸν παρ᾽ αὐτῷ ἐν χρήσει νόμον ὡς πρὸς τὰ οὐσιαστικὰ ζη- 

τήματα ὁ τῖις παραγραφῆς τῶν ἀγωγῶν χρόνος ἐστὶ τοια- 

κονταετής. Μ. Σ. 11 (1818). 

Αἱ ἐνστάσεις τῖις τε παραγραφῖις τοῦ ἐπιδίκου ἐγγράφου 

καὶ τοῦ προώρου τῖις ἀγωγῖις, ὡς μὴ οὗσαι δημοσίας τά- 

ξεως, καλύπτονται ἂν μὴν προταθῶσιν ἐγκαίρως. 

Μ. Σ. 95 (1919). 
Πᾶσα ἀγωγὴ εὐαγοῦς οἴκου κατὰ προσώπου τινὸς παρα- 

γράφεται μετὰ ἀθετίαν. Μ. Σ. 1 (1882). 

Κατὰ τὴν νομολογίαν τοῦ Συμθοιλίου ἡ ποοθεσιία παν- 

τὸς δικογράφου ἄρχεται λογιζομένη οὐχὶ ἀπὸ τῆς κοινο- 
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ποιήσεως αὐτοῦ, ἀλλ’ ἀπὸ τῖις ἐπ᾿ αὐτοῦ ἐπιψηφίσεως τῖις 

Δ. Θ. Παναγιότητος εἴτε τοῦ Προέδρου. Μ. Σ. 8! (1885). 

Κατ’ ἀρχαῖον ἔθος, ἐπικρατῆσαν ἐν τοῖς Πατοιαρχείοις, 

τὸ Ἐκνλησιαστικὸν Δικαστήριον δύναται ἐνίοτε ἵνα ὁοίζη 

τὴν προθεσμίαν τῶν ἐνδίκων μέσων τῆς ἀνακοπῖις καὶ δὴν 

καὶ τῖις ἐφέσεως καὶ ἐπὶ προδικαστικῶν ἀποφάσεων. 

Ἱ. Σ. 40 (1886). 

Ιζατὰ τὸν νόμον ἡ προθεσµία τῖις ἐφέσεως ἀριθμεῖται ἀπὸ 

τίς πρωτοκολλήσεως τοῦ ἐφετιρίου καὶ οὐχὶ ἀπὸ τῖις 

ἁπλῖις ἐπιδόσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν Α.Θ.Π., ἑπομένως ἀπορ- 

ριπτέα ἐστὶν ἡ τὴν 1 Μαρτίου 1885 ληφθεῖσα ὑπὸ τῖις Δ. Θ 

Π. ἔφεσ:ς κατὰ τῖις ἀπὸ Ίπις Φεθρουαοίου {885 ποωτοδίκου 

ἀποφάπεως, ὡς πρωτοκολλπθεῖσα τῇ 7 Δόρίου 1885. 

Ἱ. Σ. 59 (1886). 

᾽λκυρος εἶναι ἡ ἐφεσιθαλλομένη ἀπόφασις τοῦ ποωτοδί- 

κου δικαστηρίου, διότι, ὡς ὀρθῶς ἰσχυρίζεται ἡ ἐφεσείουσα, 

ᾗ ταχθεῖσα πρὸς ἐμ]άνισιν ἐνώπιο"' αὐτοῦ προθεσμία οὐ μό- 

νον παρὰ τὸν νόμον ἦν τακτή, καθόσον κατὰ τὸν νόμον ὑπο- 

λογίζεται αὕτη ἀπὸ τῖις κοινοποιήσεως, ἀλλὰ καὶ λίαν βρα- 

χεῖα (Ἰήμερος μόνον, ἐνῷ αὕτη κατοικεῖ ἐν Ἰνεπόλει τὸ δὲ 

ὁικαστήριον ἑδρεύει ἐν ᾿Αμισῷ), καθόσον κατὰ τὰς ὁιατά- 

ξεις τῆς ἐν ἰσχύϊ ἐμπορικῖις δικονοµίας συνήθης μὲν προ- 

θεσμία ὅπως παραστῇ τις πρὸ τοῦ δικαστηρίου εἶναι κατ᾽ 

ἐλάχιστον ὅρον ὀκτὼ ἡπέοαι ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως, ὅταν 

ὃ ὁ κλπτευόµενος εὕρηται ἐν τῷ ἐξωτερικῷ αὐξάνει ἡ προ- 

θεσμία, αὕτη κατὰ τόσας ἡμέρας, ὅσαι ἡμέραι ὁδοιπορικαὶ 

ὑπάρχουσι μεταξὺ τῖις κατοικίας τοῦ κλητευοιμιένου καὶ τοῦ 

τόπου ὅπου ἑδρεύει τὸ δικαστήριον, ἐπὶ δὲ τοῦ προκε)µέ- 

νου τοιοῦτό τι δὲν ἐγένετο. Ἱ. Σ. 98 (1881). 

᾿Απορριπτέα ἐστὶν ἡ περὶ ἐκπροθέσμου τῖις ἀναιρέσεως 
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ἔνστασις τοῦ ἀναιρεσιθδήτου, διότι ἀπὸ τῖις 1 ὁθρίου 1891, 

ἡμέρας τῖις κοινοποιήσεως τῖι ἀποφάσεως, μέχρι τῖις 4 

Μαΐου 1899 καθ’ ἣν ἐπρωτοκολλήθπ. ἡ ἀναίρεσις ἀριθιιοῦν- 

τα. ἡμέραι 310, ἡ δὲ προθεσμία τῖις τε ἐφέσεως καὶ τῆς 

ἀναιρέσεως ὁμοῦ ὁρίζονται εἰς ἡμέρας 31! (120191), οὕτω 

δὲ οἱ ἀναιρεσείοντες ἐνίργησαν τὴν πρωτοκόλλησιν τῖις 

ἀναιρέσεως αὐτῶν πρὸ τῖις λήξεως τῆς τεταγμένης προθε- 

σιίας. Πρ. Μ. Σ. 17 Ἰουνίου 1883. 

περσοα δι 

τος ο: 
. 

τ τ ννεπειι 

Ἡ περὶ τόκων ἀπαίτησις τοῦ ἐνάγοντος δέον νὰ βασίζη: 

ται ἐπὶ συμφωνίας γραπτῖις ἵν καὶ ἀγράλου, «οὐκ ἀπαιτεῖται 

τόκος ἀνεπερώτητος, τοὐτέστι περὶ οὗ ἐν τῇ, ἀρχῆ τῖις ὕπο- 

θέσεως μὴ γέγονεν ἐπερώτησις, ἤγουν συμφωνία (᾿Άρμενο- 

πούλου Γ. ζ’, 4). Μ. Σ. 26 (1809). 

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν τόκος οὐ συμπεφώνηται ἐπὶ 

ὀφειλομένου ποσοῦ, ὁ ἀπαιτῶν δικαιοῦται λαθεῖν τόκους 

ἀπὸ τῖις ἡμέρας τῆς εἰς τὸ δικαστήριον ποοσαγωγῖις τοῦ 

ὀφείλοντος. Μ. Σ. 93 (1864). 

Κατὰ τὸν παρ” ἡμῖν ἰσχύοντα νόιιον, τόκος πλείω τοῦ 

ἑκατοστιαίου οὐκ ἐπιτρέπεται, καίπερ τοιούτου συμφωνη- 

θέντος μεταξὺ δανείσαντος καὶ δανεισαμένου. 

Μ. Σ. 48 (1865). 

Ὁ νόμος διὰ ῥητῆς αὐτοῦ διατάξεω- ὡς ἀνώτατον ὅρον 

τόκου τοῖς μὶ προφανῶς κινδυνεύουσι δανεισταῖς ἔθετο 

20/4 Αρμ. περὶ τόκων Γ᾽ ζ'’, 11, 18, 19), ἐπὶ δὲ τοῦ προκει- 

μένου ὁ διὰ τῶν ἐπιδίκων χρεωμολόγων ὁρισθεὶς τόκος ὡς 

ὑπερθαίνων τὸν ἑκατοστιαῖον, ἐστὶν ἀπηγορευμένος ὑπὸ τοῦ 
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νόμου, καὶ ἑπομένως δέον ἵνα πᾶν τὸ ὑπερθαῖνον καταλο- 

γισθῇ εἰς τὸ κεφάλαιον .... «ὁ δὲ τόκους ὑπὲρ τὸ νόμιμον 

καταθαλὼν οὐκ ἀναλαμθάνει μέν, καταλογίζεται δὲ αὐτοὺς 

εἰς τὸ κεφάλαιον, εἰ δὲ καὶ τὸ κεφάλαιον κατέθαλεν, ὡς τὸ 

κεφάλαιον μὴ χρεωστεῖν, εἰ κατέδαλεν, ἀναλαλμθάνει, εἴτε 

πρὸ τοῦ κεφαλαίου τοὺς τόκους κατέθαλεν, εἴτε μετὰ ταῦ- 

τα, εἴτε ἃμα ἑκάτερον. Μ. Σ. 58 (1860). 

Ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐνάγοντος ὅτι ἡ περὶ τόκου συμφωνία 

ἐστὶν ἄκυρος ἅτε τοῦ ἐναγομένου καὶ ἀντενάγοντος ὄντος 

ἱερέως, καὶ ὁ ἕτερος ὅτι διὰ τῖις Νεαρᾶς 9 Λέοντος κατηρ- 

γήθπσαν οἱ τόκοι, ἀμφότεροι οἱ διϊσχυρισμοὶ οὗτοί εἰσιν 

ἀθάσιμοι, ὁ μὲν διότι οὐ στηρίζεται εἰς διάταξίν τινα τοῦ 

νόμου ἀλλ᾽ εἰς τοὺς ᾿Αποστολικοὺς καὶ Συνοδικοὺς Κανό- 

νας, μὴ θεσπίζοντας τὴν ἀκύρωτιν τῖις συμθάτεως καὶ 

μόνον καταψπφίζοντας τὴν ποινὴν τῖις καθαιρέσεως κατὰ 

τοῦ παραθάτου, ὥστε καὶ ἂν ὑποτεθῇ. ἰσχύουσα τανῦν 

τοιαύτνι ποινικὶν διάταξις τοῦ κανονικοῦ δικαίου διαφεύγει 

τὶιν ἁρμοδιότητα τοῦ δικαστηρίου τούτου, διότι ἡ ὑπὸ τῖις 

ἑξαθίόλου τοῦ ᾿Δομενοπούλου ἀναφερομένιι Νεαρὰ τοῦ 

Λέοντος, εἶναι Νεαρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Βασιλείου, καταρ- 

γπθεῖσα ὑπὸ τῖις 82 Νεαρᾶς τοῦ Λέοντος. Μ. Σ. 99 (1866). 

Λἱ πεοὶ ἐπιτοκίου διατάξεις τοῦ Ρωμ.Νόμου ὅλως ἀνεφάρ- 

μοστοί εἰσιν εἰς τὶιν παροῦσαν ἐποχὶνν πολλαχῶς μεταθληι- 

θεῖσαι ὑπὸ τῶν περιστάσεων καὶ συνηθειῶν. Μ.Σ. 10 (1806). 

Χοέους ἀτόκου καταβάδιλεται κατὰ νόμον ὁ τόκος ἀπὸ 

τῖις ἡμέρας τῆς ἀγωγῖις. Μ. Σ. 94 (1808). 

Τόκος καθυστερῶν δὲν δύναται νὰ ὑπερόῆ τὸ ποσὸν τοῦ 

κεφαλαίου, Μ. Σ. 24 (1808). 

Ἐπειδὴ, ἡ ὡρισμένη πρὸς διατροφὴν τῖις γυναικὸς μ1ι- 

νιαία ποσότης οὐϊκ ἐξωφλήθῃ, ἐπιβάλλεται ὁ νόμιμος τόκος. 
-Ἔ ) ν 
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ἐπὶ τοῦ ὅλου ποσοῦ τῶν ἐννέα ὡς ἔγγιστα ἐτῶν, ἅμα τετρα- 

μήνου διελθόντος ἀπὸ τῖις ἐκδόσεως τοῦ διαζυγίου κατὰ τὸν 

νόμον ᾿Αρμ. Γ, ζ, 16 ὁρίζοντα, «μετὰ τὴν τετράµπνον τῖις 

καταδίκης εἴτε δημιόσιόν ἐστιν εἴτε ἰδιωτικὸν χρέος ἑκατο- 

σταῖος τόκος δίδοται». Πρ. Ἱ. Σ. 11 Δθρίου 1809. 

Κατὰ τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἐν ἰσχύϊ δίκαιον ἅμα οἱ τόκοι διπλα- 

σιάσωσι τὸ κεφάλαιον, εἴτε ἐφάπαξ εἴτε κατὰ μικρόν, κατὰ 

χοόνον πλπιρωθέντες, παύουσιν αὐτοδικαίως τοῦ ἐπιθαρύ- 

νειν τὸν ὀφειλέτῃν, μπδὲν ὑπὲρ τὸ διπλάσιον ὀφείλοντα 

καταθαλεῖν, Νεαρὰ Ἰουστινιανοῦ 131 κεφ. 6’, Μακκέλ- 

δεῦ Β. 6 35, Καλλιγᾶ Γ 6 901 Ἄρμ. περὶ τόκων Γ. 7. 5 κλπ. 

Μ. Σ. 58 (18605), 10.35 (1819). 

Οὐδ ἀπὸ τῖις ἀγωγῆς ἐστι νόμιμον ἵνα ἐπιδικασθῶσι τό- 

κοι, διότι ὁ ἐναγόμενος ὁμολογήσας τὴν λῖιψιν τῆς προικὸς 

καὶ προσφερθεὶς ἵνα ἐπιστρέψῃ αὐτὶιν δὲν δύναται νὰ θεω- 

ρηθῇ. ὑπερήμερος. Μ. Σ. 19 (18712). 

Τόκος πλειότερος τοῦ 1 δ[ι οὐκ ἐπιτρέπεται, ἂν δὲ ὑπέρο- 

γκος τόκος ὑπάρχῃ συμπεἠφωνημένος μετριάζεται ὑπὸ τοῦ 

δικαστοῦ συμφώνως τῷ νόμῳ. Μ. Σ. Ἴ (4865), 10 (1879). 

Πλημμελής ἐστι καὶ ἀπορριπτέος καὶ ὁ ἕτερος αὐτοῦ 

ἰσχυρισμὸς ὅτι δέον νὰ ἐπιδικασθῇ αὐτῷ ὁ συμπεφωνημέ- 

νος τόκος ἐτήσιος 15 ὕ/ᾳ, διότι εἶναι μὲν ἀληθὲς ὅτι αἱ περὶ 

τόκων διατάξεις τοῦ Ῥωμαϊκοῦ καὶ Βυζαντινοῦ δικαίου θεω- 

ροῦνται κατηργημέναι ὑπὸ τῖις ἐν τῇ ἑξαθίόλῳ τοῦ ᾿Άρμε- 

νοπούλου ΠΠ, τίτλ. ΥΠ 9 24 Νεαρᾶς Βασιλείου τοῦ Μα- 

κεδόνος (ἣν ἐσφαλμένος ὁ ᾿Αρμενόπουλος ἀποδίδει Λέοντι 

τῷ Σοφῷ) δέον δὲ νὰ θεωρπθῶσιν ὡς συγκαταργπθεῖσαι καὶ 

πᾶσαι αἱ περὶ ὑπερόγκων τόκων ἀπαγορεύσεις, ἀλλὰ διὰ 

τοῦ ἄρθρου 99 τοῦ παραρτήματος τοῦ ἐμπορικοῦ Κώδικος 

ὁ τῖς ὑπερπμερίας τόκος ὡρίσθη εἰς 12 9/ᾳ ἐτησίως, τὰ δὲ 
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ἐγχώρια δικαστήρια καὶ τὸ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Δ. 1. Μ. 

Συμθούλιον θεωροῦσι τὸν νόμον τοῦτον ἀπαγορευτικὸν καὶ 

οὕτως ἡρμήνευσαν αὐτὸν ἀείποτε, ἀπαγορευτικοῦ δὲ νόµου 

δὲν κατισχύει ἰδιωτικὶ συμφωνία. Μ Σ. 5 (1815). 

Ἡ ἀπαίτησις τόκου καθυστερούσιις προικὸς ἄρχεται μετὰ 

διετίαν ἀπὸ τῖις συστάσεως τοῦ γάμου. 

Μ. Σ. 91 (1819) 16, 18 (1874). 
Νόμιμός ἐστιν ἡ περὶ τόκου αἴτησις τῶν ἐναγόντων μετὰ 

ἓν ἔτος ἀπὸ τοῦ θανάτου τῆς ἀδελφῆς αὐτῶν, περὶ τῖις 

προικὸς τῖις ὁποίας ἣ προκειμένη ἀπαίτησις (᾿Άρμ. Δ. 10). 

Μ. Σ. 8 (1874). 

Ἡ Μονὴν ἀπαλλάττεται αὐτοδικαίως τῶν τόκων τῆς ὑπε- 

ρπµερίας, ἐὰν οἱ δανεισταὶ μῖι διεμαρτυρήθησαν ἅμα τῇ 

συμπληρώσει τῖις προθεσμίας. Πο. Ἱ. Σ. 81 ϑθρίου 1874. 

Κατὰ τὸν νόμον ὁ τόκος τῖις ἐπαγγελθείσης προικὸς δίδε- 

ται μετὰ ὃ:ετίαν ἀπὸ τοῦ γάμου, συνιστάμενος εἰς 9 δὴ 

(Άρμ. Δ. τ΄’, 29), δὲν δύναται δὲ νὰ ὑπερθῇ. τὸ διπλάσιον 

ον. ΙΟ... δ). Μ. Σ. 19 (1481). 
Κατὰ τὸν νόιιον ὁ τόκος δὲν δύναται νὰ ὑπερθῇ τὸ κεφά- 

λαιον. Μ.Σ. 14 (1881). 

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἂν δὲν ὑπάρχει ἔγγραφος συμφωνία ὁ 

τόκος δὲν δύναται νὰ λογισθῇ εἰ μὴ ἀπὸ ἡμέρας τῖις ἀγωγῖις. 

Μ. Σ. 18. 18849). 

Προκειμένου περὶ ἐπιστροφῖις πραγμάτων τοῦ ἑνὸς ὃ’ αὖ- 

τῶν διπλασίου καὶ περὶ ἀποζημιώσεως οὐδένα ἔχει λόγον ἡ 

ἀπαίτησις τόκου. Μ. Σ. 113 (1888). 

Νόμιμός ἐστιν ἡ ἀπαίτησις τόκου καθυστερουμένης δια- 

τροφῖις, ὅστις δέον ν’ ἄρξηται ἀπὸ τῖις ἡμέρας τῖις ἀγωγῖις. 

Μ. Σ. 107 (1888) 198 (1889). 

σ---ϕχε---ς 



Τριτανακοπή. ΞΗ 

ΤΡΙΤΑΝΑΙΚΟΠΗ! 

κα ------. 

δ. 

Τότε μόνον δύναται τις ἵνα προσθάλῃ ἀπόφασίν τινα διὰ 

τοῦ ἐνδίκου μέσου τῖις τριτανακοπῖις, ὅταν δι’ αὐτῖις παρα- 

θλάπτωνται τὰ δίκαια αὐτοῦ. Μ. Σ. 41 (1885). 

ἘἨπειδὶ ἐνταῦθα δὲν πρόκειται περὶ ὑδικῶν ἀπαιτήσεων 
. 

ἴι περὶ διεγδικήσεως κλγρονομικῶν δικαιωμάτων ὥστε νὰ 
» ή 

ἔχῃ. χώραν τοιτανακοπή, πρόκειται δὲ μόνον περὶ κύρους 

1. Περὶ τριτανακοπῆς πραγματεύονται τὰ ἀκόλουθα ἄρθρα τῆς 

Ἔμπορ. Δικονομίας. 

"Δρθο. 80ον. Ὁ τρίτος ὁ μὴ ὢν διάδικος ἔν τινι δίκη, ὁ μὴ κλητευθεὶς 

δηλονότι εἴτε αὐτοπροσώπως ἢ διὰ πληρεξουσίου, μηδὲ ὑποθαλὼν αἴτησιν πα- 

ρεμθάσεως, δύναται, ἐὰν ἐκδοθῇ ἐρήμην αὐτοῦ ἀπόφασις παραθλάπτουσα τὰ 

δίκαιά του, νὰ ἀνακόψη τὴν ἀπόφασιν ταύτην. (Παρ. Πολ. Δικ. ἄρθ 161). 

“Αρθρ. 8θον. Ὁ τρίτος ἔχει τὸ δικαίωμα ν᾿ ἀνακόψη πᾶσαν οἰανδήποτε 

ἀπόφασιν ἐκδοθεῖσαν πρωτοθαθμίως, εἴτε τελεσιδίκως ἐξαιρέσει τῶν περὶ πτω- 

χεύσεως καὶ τῶν διαιτητυκῶν ἀποφάσεων (1]αρ. 11ολ. Δικ. ἄρθρ 162). 

"λοθο 87ον. Ἢ κυρία τριτανακοπὴ γίνεται διὰ προσηκόντως ὑποθαλλο- 

μένης ἀναφορᾶς, ἥτις παραπέμπεται εἰς τὸ ἐκδὸν τὴν ἀνακοπτομένην ἀπόφασιν 

δικαστήριον, κλητεύονται δὲ κατὰ τὴν τάξιν οἱ διάδικοι ([1αρ. Ι]ολιτ. Δικον, 

ἄρθρον 164). 

"λρθρ. 88ον.'Ἡ παρεμπίπτουσα τριτανακοπή, γινομένη δύ ἀναφορᾶς ἡ ἁπλῶς 

διὰ προφορικῆς αἰτήσεως, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ἀνάγκη νὰ κλητευθῶσιν οἱ διάδι- 
- 

κοι, παραπέμπεται εἰς τὸ δικάζον τὴν κυρίαν δίκην δικαστήριον ἂν ἢ ἀνώτερον 

ἢ ἵ ἣ ἴσον πρὸς τὸ ἐκδὸν τὴν ἀνακοπτομένην ἀπόφασιν" ἂν ὅμως εἶναι ὑποδεέστε- 

ρον, ἡ ἀναφορὰ παραπέμπεται εἰς τὸ δικαστήριον, τοῦ ὁποίου ἡ ἀπόφασις ἆνα- 

κόπτεται, κλητευομένων τῶν διαδίκων κατὰ τὴν τάξιν. (Παρ. Πολ. Δικ.ἄρθρ. Ιός). 

"λρθρ. 89ον- Ἡ τριτανακοπὴ ἐπιτρέπεται μέχρι τῆς ἐκτελέσεως τῆς προς- 

ῥαλλομένης ἀποφάσεως, καὶ μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν δὲ αὐτῆς καθ ἑνὸς τῶν ἐν αὐτῇ 

ἀναφερομένων διαδίκων, ἐφόσον δὲν παρεγράφη τὸ δικαίωμα, ἐφ᾽ οὗ ὁ τρίτος 

στηρίζει τὴν ἀνακοπὴν αὐτοῦ (Παρ {10}. Δικ, ἄρθρ. 166). 
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γάμου περὶ οὗ ἀπεφήνατο ἤδη ἡ '᾿Αγία καὶ Ἱ. Σύνοδος διὰ 

τῖις ὑπ᾽ ἀριθμ. 48 (18860) ἀποφάσεως αὐτῖις, κπρυξάσης ἔγ- 

κυρον τὸν περὶ οὗ ὁ λόγος γάμον, κατὰ δὲ τοιαύτιις ἀπο ά- 

σεως δεν δύναται ἵνα λάθῃ χώραν τριτανακοπή, διὰ ταῦτα 

ἀπορριπτέα ἐστὶν ἣ προκειμέννι τριτανακοπή. 

Ἱ. Σ. 50 (1886). 

᾿Αρθρ. 90ον. --᾽Επὶ παρεμπιπτούσης τριτανακοπῆς τὸ ἐμποροδικεῖον δύνα- 

ται κατὰ τὰς περιστάσεις νὰ προθῆ εἰς τὴν ἐκδίκασιν τῆς κυρίας δίκης, χωρὶς νὰ 

ἐξετάση τὴν τριτανακοπήν. ᾽Εὰν ὅμως προεικάση ὅτι ἡ ἐπὶ τῆς ῥηθείσης ἀνακο- 

πῆς ἐκδοθησομένη ἀπόφασις δύναται νὰ μεταθάλη τὴν ἐπὶ τῆς κυρίας δίκης, ἆνα- 

θάλλιει τὴν περὶ τῆς κυρίας δίκης ἀπόφασιν μέχρι τῆς ἐκδικάσεως τῆς τριτανα- 

κοπῆς. ([1σ0. Πολ. Δικ. ἄρθρ. 167). 

Ἀρθο. 9Ιον.-- 'Ἡ τριτανακοπὴ δέν ἀναστέλλει τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀνακο- 

πτομένης ὀποφάσεωις ἀλλ᾽ ἂν ἀποδειχθῇ ὅτι ἐκ τῆς ἐκτελέσεως δύναται νὰ προ- 

κύψη κίνδυνος ἢ βλάθη, τὸ ἐμποροδικεῖον, εἰς ὃ παρεπέμφθη ἡ ἀνακοπή, δύ- 

ναται νὰ διατάξῃ τὴν ἐπί τινα χρόνον ἀναθολὴν αὐτῆς. (Παρ. 11ολ. Δικον, 

ἄρθρον 168)' 

"Αρθρ. θ7ον. --᾽Εὰν ἡ τριτανακοπὴ ἀποδειχθῆ ὅτι εἶναι παραδεκτὴ καὶ βά- 

σιμος, ἀνατρέπεται ἐκ τῆς ἀνακοπτομένης ἀποφάσεως μόνον τὸ μέρος τὸ σχετι- 

κὸν πρὸς τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ τρίτου, αἱ δὲ λοιπαὶ διατάξεις αὐ- 

τῆς ἰσχύουσιν, ἂν ὅμως ἡ ῥηθεῖσα ἀπόφασις ἀφορᾷ εἰς ἀντικείμενον μὴ ἀποδε- 

χόμενον διανομήν, τότε καταργοῦνται καὶ τὰ μέρη τῆς ἀποφάσεως τὰ ἀφορῶν- 

τα εἰς τοὺς ἐν αὐτῇ διαλαμθανομένους διαδίκους (Ι1αρ. 11ολ. Δικ. ἄρθρ. 150)' 

"Δοθρ. 98ον --’Απ᾽ ἑναντίας ἂν ἡ τριτανακοπὴ ἀποδειχθῇ ἀπαρόδεκτος ἢ 

ἀθάσιμος, ὁ ἀνακόπτων καταδικάζεται οὗ μόνον εἰς ἀποζημίωσιν τοῦ ἀντιδίκου 

του, δι ἣν ὡς ἐκ τούτου ὑπέστη ζημίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς χρηματικὴν ποινὴν ἡμι- 

σείας ὀθωμανικῆς λίρας μέχρι τριῶν πληρωτέων εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ δικαστηρίου. 

(Παρ. Πολ. Δικ. ἄρθρ. 17ο). 
΄ 
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ΚΑΤ ΑΛΦΑΡΗΤΟΝ 

πον Ἔα 

Α. 

᾿Αγοραπωλπόοίαι-- 144 8 1. 

᾿Αγωγή.--Τύπος, βάσις, βελτίωσις, 
42 81--3. 

᾽Αλλοδαποί.- Γάμος μετ ἀλλο- 
δαπῶν 46 8 Ι. ᾿Αρμοδιότης δικαστη- 
ρίων ο΄, ἐπὶ δικῶν μεταξὺ ἀλλοδαπῶν 

καὶ ὀθωμανῶν ὑπηκόων 48 8 2, 6, 
ἐπὶ δικῶν μεταξὺ ἀλλοδαπῶν σι 8 1. 

᾿Αναίρεόις. -- Ἡ Ἱ. Σύνοδος καὶ 
τὸ Δ.Ε. Μ. Συμθούλιον δικάζουσι καὶ 

κατ ἀναίρεσιν ες 8 Ι. Αποφάσεις ὑπο- 

κείμεναι εἰς ἀναίρεσιν τ 8 2. Τύπος 

ἀναιρέσεως καὶ ἀπολογία 6ο 8 4. Λό- 

Υοι καὶ ἀποτελέσματα ἀναιρέσεως 6484. 

᾿Ανακοπή.-- Γυπικὰ προσόντα 66 
8.1. Τὶς δικαιοῦται πρὸς ἀνακοπὴν 
6} 8 2. Προθεσμία ἀνακοπῆς 61 5 1. 

᾿Ανακοπὴ ἐπ’ ἀνακοπῇ 7ο 8 4. ᾿Απο- 

τελέστατα ἀνακοπῆς Τι 8 5. ΠΙαραίτη- 

σις ἀπὸ τῆς ἀνακοπῆς 72 8 6. 

᾽Αναὀτολὶ δίκψτις.-- 241 8 ΙΙ, 

᾽Αναὐύπλάφπόις -- ᾿Αποφάσεις 
ἀναψηλαφρήσιμοι 71 8 1, Λόγοι ἆνα- 

ψηλαφήσεως Ἴς 8 2. Προθεσμία δο 8 1. 

Παράθολον 82 ὃ 4. 

86 ἃς. 

᾽Απόδειξις.--- 86 8 τ-ς, ἴδε, καὶ 
ὁμο).ογία, μάρτυρες, ὅρκος, ἔγγραφα. 

᾿Αποτελέσματα 

᾽᾿Απόφασις.-- Εἴδη καὶ καταρτι- 
σμὸς ἀποφάσεων πΠό ἃ 1. Στοιχεῖα ἀπό- 

φάσεως, ἱστορικόν, αἰτιολ.ογικὸν καὶ 

διατακτικὸν 122 8 2. ᾿Ανάκλησις ἀπο” 
φάσεως 127 8 3. 

᾿Αομοδιότης.--Δ. Ε. Μ. Συμθου- 
λίου καὶ Μικτῶν Δικαστηρίων 128 8 ι. 

Ἱ. Συνόδου καὶ Πνευματικῶν Δικαστη- 

ρίων 137 8 2. Λόγῳ συναφείας, κατοι- 

κίας καὶ προσώπου 139 8 3. ᾿Εφετείων 

374 ὃ 1. 'Ἠπὶ διαζυγίων 281 8 2. Ἐπὶ 

δικῶν διατροφῆς 33ο 8 4. ᾿Επὶ μικτῶν 

γάμων 1362 8 2. ᾿Επὶ δικῶν ἆλλοδα- 
πῶν 4δ-55 8 2, 3. ᾿Αναρμοδιότης λόγῳ 

ὕλης 146 8 4. Ἔνστασις ἀναρμοδιότητος 

149 8 5. 
Αὐτόχειρ.--- 152. 

τ ης 

Γάιιος.-- 19 8 7. Προῦποθέσεις συ- 

στάσεως γάμου 151 8 1. Κωλύματα τοῦ 

γάμου ἐκ συγγενείας ἐξ αἵματος 15ο, ά. 

᾿Εκ συγγενεία: ἐξ ἀγχιστείας 161, β΄. 

᾿Εκ πνευματικῆς συγγενείας 167, γ΄. Εξ 

ἑτέρων λόγων, ἤτοι πορνείας, χηρείας 

πρεσθυτέρας καὶ μοναχικοῦ σχήματος, 

ἀπαγωγῆς, μοιχείας, μνηστείας καὶ υἱο- 

θεσίας 171 δ΄. Σχέσεις τῶν συζύγων πρὸς 

ἀλλήλους 175 8 3. Τέλεσις γάμου 177 

8 4. ΄Άκυρος καὶ ἀκυρώσιμος γάμος 

ἕνεκα κωλύματος συγγενείας 18ο, α΄, 

ἕνεκεν ἐλλείψεως ἐπισκοπικῆς ἀδείας 

193, ο 

αινέσεως 184, χ, ἕνεκα προὐπάρχοντος 

ἕνεκα βίας καὶ ἐἑλλείψεως συν- 

ἑτέρου γάμου 186, δ΄, νομιζόμενος γά- 
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μος 188, ε΄, τετραγαμία 180, στ᾿. ᾿Εγκύ- 

κλιοι περὶ γάμων τῶν ἐτῶν 1707, 1798, 

1515, 1539, 1573, 1875, 1882, 1897, 1804, 

193 8 6. ᾿Ανασύστασις λυθέντος γάμου 

οὓς 8 4. Γάμοι μεθ ἑτεροδόξων ἥτοι 

μικτοὶ 154 8 1, α-ε. Γάμος μετὰ τὴν 

χειροτονίαν 441 ἃ 5. 

Γονεῖς καὶ τέκνα.-- ἴδε τέκνα. 

Γοαμμµατείς.-- 29 8 6. 

Δ. 

Δάνειον.-- 345 8 4. 

Δεδικασμένον.---246 8 13. 

Αιαδικαθία ἐν γένει. -- 211 8 Ι 
--11. Γενικοὶ ὁρισμοὶ 213 8 1. Σύνθεσις 

δικαστηρίου 216 8 2. Διάδικοι 219 8 3. 

Πληρεξουσιότης 222 8 4. ᾿Εξαίρεσις δι- 

καστοῦ 227 8 5. Κοινοποίησις 23ο 8 

6. ᾿Ερημοδικία 232 8 7. ᾿Εκκρεμοδι- 

κία 236 8 8. Παρέμθασις 237 8 ο. Δι- 

καστικὰ τέλη 239 8 1Ο. ᾿Αναστολὴ τῆς 

δίκης 241 8 Π. Παραίτησις καὶ συμθι- 

θασμὸς 243 8 12. Δεδικασμένον 246 

8 11. 

Διάδικοι.--2ιο 8 1. 

Διαζύγιον.--Λόγοι διαζυγίου 249 

81. ᾿ΕἘπιθουλὴ κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ ἀν- 

δρὸς ἢ τῆς γυναικὸς 240, α΄. Πνευμα- 

τικὴ ἢ σωματικὴ πάθησις αὐτῶν 25ο, 

β΄. ᾿Ασυμθίθαστον τοῦ χαρακτῆρος καὶ 

κοινὴ συναίνεσις 256, γ΄. ᾿Αλλαγὴ θρη- 

σκεύματος 26ο, δ΄. Ανικανότης τοῦ ἀν- 

δρὸς 261, ε΄. Ἰγευδὴς κατηγορία τῆς γυ- 

ναικὸς ὡς μοιχοῦ ὑπὸ τοῦ ἄνδρὸς 262, 

στ’. ᾿Ἐγκατάλειψις τῆς γυναικὸς ὑπὸ 

τοῦ ἀνδρὸς καὶ τἀνάπαλιν 266, Ὁ. 

Καταδίκη τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἐγκλ.ηματικὴν 

ποινὴν 269, η. ᾿Αθέμιτοι σχέσεις τοῦ 

ἀνδρὸς μετ ἄλλων γυναικῶν 272, 9’. 

Διανυκτέρευσις τῆς γυναικὸς ἕξω τοῦ 

συζυγικοῦ οἴκου 273, τ. Συμποσίασις 

κλιπ. τῆς γυναικὸς μετὰ ἑξωτικῶν ἀν- 

Πίναξ τῶν περιεχομένων. ᾿ 

δρῶν 276, ια΄. Διαπαρθένευσις τῆς γυ- 

ναικὸς 276, ιδ’. Μετάθασις τῆς γυναι- 

κὸς εἰς χοροὺς καὶ συναυλίας 278, ιγ΄, 
Παράθασις τῆς περὶ τὸν γάμον πίστεως 

τῆς γυναικὸς 270, ιδ΄. Ἐπιλογὴ μονα- 

χικοῦ βίου ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν συζύ- 

γων 28ο, ιε΄. 

Ἡ ἐπὶ διαζυγίων ἁρμοδιότης τῶν 

δικαστηρίων, διαδικασία καὶ παραγρα- 

φὴ 281 8 2.Χωρισμὸς ἀπὸ τραπέζης καὶ 

κοίτης 284 8 1. ᾿Ανασύστασις λυθέντος 

γάμου 255 8 4. Ποιναὶ διαζυγίου 289 

8 5. Εγκύκλιοι περὶ διαζυγίων τῶν 

ἐτῶν 1882 καὶ 18094, 2093--205ς, Τόμος 

περὶ διαζυγίου 269 Ὁ. 

Διαθήκη.-- 4ο 8 7. Τύπος δια- 

θήκης καὶ κωδικέλλου 296 8 τ' 

Ἐν γένει 296 α΄. [1οῦ συντάσσεται ἢ 

διαθήκη 300, β΄. 'Ὑπογραφὴ διαθήκης 

301, Υ. Μάρτυρες διαθήκης 104, δ΄. 

Μυστικὴ διαθήκη 306, ε΄. Διαθήκη ἁνι- 

ὄντων ὑπὲρ κατιόντων 3907, στ. Δια- 

θήκη στρατιωτικὴ 308, Ὁ. ᾿Επικύρωσις 

διαθήκης 300, η. 

Περιεχόμενον διαθήκης 31ο ἃ 2. 

᾿Ακυρότης καὶ ἀνάκλησις διαθήκης 318 

5 4. Εκτελεσταὶ διαθήκης 324. 8 4. 

Διατοοφή.-- 4ο 8 7, 329 8 1. Εὐ- 
θύνη συζύγου πρὸς διατροφὴν τῆς συ- 

-ζόγου αὐτοῦ 328 8 2. Αμοιθαία γο- 

νέων καὶ τέκνων διατροφῆς ὑποχρέω- 

σις 330 8 1. Αρμοδιότης Δικαστηρίων 

ἐπὶ δικῶν διατροφῆς 330 ὃ 4. 

Διαχείριόις ἀλλοτρίων. -- 346 

6 6, 
Δικαιοδοθῖα ᾿Εκκλ.. Δικαστηρίων. 

πε Ἡ Ἡ 
Διναὐτοῦέἑξαίρεσις.--227 8 5. 

Δικαὐτικὰ τέἑληι.--210 8 ΙΟ. 

Δικαστηρίων ὀργανισμὸς καὶ σύν- 
θεσις.---4 8 2, 20 8 5, 128 81, 216 8 2. 

Δικιιγόρος.--32 8 6, 222 8 4. 

Αίνπς ἀναθτολή.--241 8 ἩΠ. 

Δωρεαί.--39 5 7, 333. 
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Ἑ,. 

"Εγγοαφα.--πι 8 ς. 
᾿Ογγύποις.--148 8 1ο. ᾿Εγγνητι- 

κὸν ἐφέσεως καὶ ἀναιρέσεως. 382 8 4. 

᾿Εγκύκλιοι 
περὶ γάμων τῶν ἐτῶν 1707, 1798, 18315, 

1536, 1810, 1871, 187ς, 1882, 15831, 1804, 

193 8 6. 
περὶ γάμων ἀλλοδαπῶν ᾿Ιανουαρίου 

1825, 4681. 

περὶ ληξιαρχικῶν πράξεων Ιανουαρίου 

1820, 4094, καὶ Αὐγούστου 18094, 405. 

περὶ μνηστειῶν Ἰουλίου 1868, 425. 

» τ: Νοεμ6ρίου 1887, 426. 

» προνομίων ᾿Ιανούαρ. 1801, 34---37. 

". ὅρκου ᾿Οκτωθρίου 1840, 107. 

.. συνθέσεως δικαστηρίων ᾿Ισνουαᾶ- 

ρίου 1881, 216 5 2. 
". διαζυγίων 

᾿Ιουνίου 1882 καὶ 

Αὐγούστου 1594, 201-205. 

". χαρτοσήμου Σεπτεμθρίου 1880, 113. 

.. Εκκλησιῶν Αὐγούστου 18682, 452. 

» , ᾿Ιουνίου 1800, 453. 

". σχολείων Σεπτεμθρίου 1887, 456. 

Μαρτίου 1803, 457. 

΄ ἥ Φεθρουαρίου 1803, 458. 

". μονῶν ᾿Οκτωθρίου 1881, 466. 

” Ῥ 

". προικὸς Φεθρουαρίου 1893, 5031. 

ν α Αὐγούστου 1903, σοή. 

Ἐνκλποιαδτικὸν ἢ ΙΙνευματι- 
κὸν Δικαστήριον.--7η ἃ 2. 

᾿Εκνλιόἰαι.--4ςι ὃ 2. 

᾿Εκκρειμοδινἰα.--216 8 8. 

ἨἘνπαιδευτιν ὰ καθιδρύµατα. 

--456 8 3. 
᾿Εκτέλεόις.---118. 

᾿Εξαίρεσις δικαὐτοῦ. 227 ὃς. 

᾿Επιτροπεία καὶ κηδεμµονία.-- 
41 ἃ 7, 350. 

Ἐπίτροποι ἀρχιερατινοὶν --- 

447 ἃ 6. 
ἨἘρπμοδικία.---232 8 7. 

Ἑτερόδοξοι. --- Γάμοι μεθ’ ἑτερο- 
δόξων 354. 8 1. 

Ἐν γένει 354, α. 

350, 0. Μετὰ διαμαρτυρομένων 36ο, 

Υ΄. Μετ ἁρμενίων 16ο, δ’. Μετὰ σχι- 

σματικῶν 362, ε. ᾿Αρμοδιότης Δικα- 

Μετὰ δυτικῶν 

στηρίων ἐπὶ μικτῶν γάμων 362 8 2. 

Κηδεία καὶ μνημόσυνα ἑτεροδόξων 363 

8.3. Στέψις τῶν ἑτεροδόξων 366 8 4. 

Βόπτισις τῶν ἑτεροδόξων 366 8 5. Πῶς 

γίνονται δεκτοὶ εἰς τὴν ὀρθοδοξίαν οἱ 

λαϊκοὶ καὶ κληρικοί ἑτερόδοξοι 367 8 6. 

φεδις.--- ᾿Αρμοδιότης καὶ συγ- 

κρότησις ἐφετείων 374 81. ᾿Απο!ράσεις 

ὑποκείμεναι εἰς ἔφεσιν 376 8 2. Τυπι- 

κά. προσόντα ἐφέσεως 380 8 3. ΕΥ- 

γυητικὸν ἐφέσεως 382 8 4. ᾿Αντέ- 

φεσις 387 8 5. Προθεσμία ἐφέσεως 388 

8.6. 'Επίδοσις ἐφέσεως 3090 8 7. Προ- 

τάσεις καὶ ἰσχυρισμοὶ δεκτοὶ ἐφεσίμως 

391 8 8. 

Ἐ, 

- Ἱερὰ Σύνοδος. --ο 8 2, 1 83, 
"1-5 2ἱ 

-. 

Καθιδούματα.-- ἴδε νομικὰ πρό- 

σωπα. 

Πελλιϊῖα καὶ ὀκῆται. --ἴδε νο- 

μικὰ πρόσωπα. 

Κπδειιονία.--4" ἃ 7, 35ο. 

Κλπροονομία.--4ι, 7, 303. Μονα- 

χῶν καὶ κληρικῶν 429 8 1. 

Μ{λατῆο.--32 ἃ 6. 

Ιλποικοὶ.- ἴδε Μοναχοί. Κληρι- 
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τι 

κῶν ὅρκος 1ο4, β΄. 

Κοινοποίπὀις.--21ο ἃ 6, 100 8 7. 

Κωδίκελλος.--4ο 8, 296 8 .-- 

Λ.. 

Αηξιαρχικαὶ πράξεις.--4ο4. 

Μ. 

Μάρτυρες. --- Περιπτώσεις καθ’ ἃς 

ἐπιτρέπεται ἡ μαρτυρικὴ ἀπόδειξις οι, α΄. 

Μάρτυρες ἀνεπιτήδειοι πρὸς μαρτυρίαν 

93, β. Μάρτυρες ἐξαιρετέοι 95Υ. Κλή- 

τευσις μαρτύρων οἵ δ΄. ᾿Εξέτασις µαρ- 

τύρων 08, 

ΙΟΙ, στ’, 

Μετόχια.-- 46ο ἃ 5. 

Μνιιὀτείᾳα.---20 87. Σύστασις μνη- 

στείας 408 8 1. Λίσις 411 8 2. Πρόστι- 

μα καὶ ἀποζημιώσεις μνηστείας 42ο 8 

3. Εγκύκλιοι 425 8 4. 

ε΄. ᾿Ἐκτίμησις μαρτυριῶν 

Ἡογναῖ.--46ο 8}. Μοναστηριακαὶ 
διαφοραὶ 41 8 7. 

Μοναχοὶ καὶ κλπρικοῖ--4] 57. 

Τίς ἐστι μοναχὸς 427 5 Ι. Κληρονο- 

µία μοναχῶν καὶ κληρικῶν 420 8 2. 

Δωσιδικία μοναχῶν καὶ κληρικῶν 435 

ξ 3. Χειροτονία καὶ καθαίρεσις 438 8 

4: Γάμος μετὰ τὴν χειροτονίαν 441 8 

5. Διάρορα 447 8 6. Μοναχοὶ καὶ κλη- 

ρικοὶ δὲν γίνονται ἀνάδοχοι 447 8 6. 

1Ν. 

Ναός.--4ει 8 2. 

Νομιμιοποίπόις.--2ο7 ἃ 4. 

Νομικὰ πρὀόωπα.-- Ἐν γένει 449 

8 1. Περὶ Ναῶν 45ι 5 2. Περὶ ᾿Ἔκπαι- 

δευτικῶν Καθιδρυμάτων 45ό 5 3. Περὶ 

Μονῶν 46ο ἃ 4. [Τερὶ Μετοχίων 469 8 ς. 

Νομολογ΄α»--ἐν γένει 1 8 ι. 

Πίναξ τῶν περιεχομένων. 

Ο. 

᾿Ομολογία.--οο 8 2. 

Ὀργανισιιὸς Δικαότιρίων 452. 

“Ορκος.--Γεγονότα δυνάμενα ν' 

ἀποδειχθῶσι δὺ ὅρκου 102, α΄. Όρκος 

104 6, "Όρκος δικαστι- 

ἐξ 106. "πα 

δ᾽. ᾿Αποτελέσµατα δόσεως ἣ μὴ τοῦ 

ιο6, ε. ᾿Ἐγκύκλιος περὶ ὅρ- 

κληρικῶν 

"Όρκος ἐκτιμητικὸς 196, 

ὄρκου 

κου ΙΟ7, στ. 

Ὄρος.- “περὶ ἑτεροδόξων 367 8 6. 

11: 

Παραίτπόις.--241 8 12. 

Παρίιιθαδις.--237 8 ο. 

Πατοικὴ ἐξοι'σία.--2ο7 8 1. 

Πληρεξοι!διότης.--222 8 4. 

[]νει'εατικὸν ἢ ᾿Εκκλ, Δικαστή- 

ριον --78 2,137 8 2. 

Προθεόμία καὶ παραγραφή. -- 

505. 

Προίξ.-- 39 8 5. 
Σύστασις προικὸς 472 δι. Τρόπος 

καὶ τύπος συστάσεως προικὸς 472, α΄. 

Ὑποχρεώσεις τοῦ συστήσαντος προῖκα 

475, 6’. Εἴδη προικὸς 478, γ΄. Ἡ προὶξ 
συνεστῶτος τοῦ γάμου 48ο 8 2. Σχέ- 

σεις τοῦ ἀνδρὸς πρὸς τὴν προῖκα 480, 

α΄. ᾿Απόδοσις τῆς προικὸς εἰς τὴν γυ- 

ναῖκα καὶ ἐξασφάλισις αὐτῆς 48ς, 6’. 

'Ἡ προὶξ λυθέντος τοῦ γάμου 480 8 1. 

Διαζυγίῳ ἢ 

α΄. Θανάτῳ τῆς γυναικὸς 491, 6’, Εὐ- 

θύνη τοῦ ἀνδρὸς 495, Υ. ᾿Απόδειξις 

καταθολῆς προικὸς τοο, δ΄. Προικῶα 

σύμφωνα τοι 8 4. ᾿Εγκύκλιοι περὶ 

προικὸς ςο1 8 5. 

θανότῳ τοῦ ἀνδρὸς 4809, 

Ὃν 

Συιιθούλίον Δ. Ε. Μ. -- Ἡ 8 2, 
2 Β ή 128 δη, 



Πίναξ τῶν περιεχομένων. 519 

Συμθολαιογοάφος.-- 11 8 6, 

Συμθιθαόμός.-- 243 8 12. 

Συνταγιιάτιον.-- 4 8 2. 

Σχολεϊῖα.-- 456 5 1. 

Ἔκ 

Γέκνα.-- Νόμιμα 203 8 Ι. Φυσικὰ 

205 8 2. {]αρὰ τίνι τῶν συζύγων δια- 

μένουσι τὰ τέκνα μετὰ τὴν διαζυγίῳ 

λύσιν τοῦ γάμου 208 8 ς. 

Τό]μιοι.-- περὶ διαζυγίου 161, 260, Ὁ 

» » χειροτονίας Ἰουλ. 1796, 

Ἢ » η Αὐγ. 1648, 

- » ἐκκλησιῶν 1798, 4σι. 

Τόκος.--- 5ο”. 

Ἑράχωμα.-- 39 8 7. 

Τριτανακοπί.--- 551. 

Ν, 

ΥἹοθεόϊα.-- 290 8 6. 

Ὑπηρεάίαι.-- 148 5 9. 

Χ. 

Χειροτονία καὶ καθαῖρεόις.--- 

438 8 4. 
Χωριόμὸς ἀπὸ τραπέζης καὶ 

κοίττις. -- 254 8 1. 
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